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(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Знання з основ дисципліни - міжнародні економічні відносини,
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків у сфері міжнародних
фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та
інвестиційній сферах на мікроекономічному, макроекономічному і глобальних рівнях.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні засади формування системи міжнародних фінансів
Тема 1. Міжнародні фінанси: поняття та призначення
Тема 2. Світова фінансова система
Тема 3. Світова валютна система та принципи її функціонування
Тема 4. Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз
Модуль 2. Міжнародні фінансові ринки
Тема 5. Міжнародний валютний ринок
Тема 6. Міжнародний кредитний ринок
Тема 7. Міжнародний ринок цінних паперів
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знання і розуміння основних принципів побудови світової фінансової системи та її
основних частин,
загальнотеоретичних основ функціонування різноманітних
сегментів світового фінансового ринку;
система знань із історії становлення світової валютної системи і розвитку
міжнародного кредитування;
система знань щодо основних форм міжнародних розрахунків, основних валютних
операції, специфіки їх проведення і ефективного здійснення, способи страхування
валютних ризиків;
вміння аналізувати сучасні тенденції розвитку основних сегментів світового фінансового
ринку і оцінювати їх вплив на особливості економічного розвитку національних економік;
вміння працювати з платіжними інструментами в іноземній валюті;
вміння організовувати роботу валютного відділу підприємства;

-

-

навички володіти технікою валютних операцій з урахуванням сучасних тенденцій
міжнародного бізнесу;
навички страхувати ризики, що виникають при конверсійних операціях.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
лекції-презентації;
семінарські заняття;
методи колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання,
технологій опрацювання дискусійних питань;
консультування та індивідуальна робота зі студентами.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання: усне опитування та виконання завдань на практичних заняттях – 50
балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – 30 балів
Складання екзамену – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни є середньоарифметичною з балів за поточну
успішність та екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
Перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять і
виконання завдань підвищеної складності;
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Чотирибальна
Шкала
Рейтингова
національна
оцінювання
бальна шкала
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
A
B
C
D
E
FX
F

Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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