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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Світова фінансова система
Викладач (-і) к.е.н., викл. Мацьків В.В.
Контактний телефон 
викладача

+38(063)4129818

E-mail викладача Gy40k1986@gmail.com
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 9 кредитів EСTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Світова фінансова система» – це міждисциплінарний курс, що
сфокусований  на  вивчення  елементів  та  структури  світової  фінансової  системи,
економічних  відносин  між  державами,  їх  угрупованнями,  міжнародними  економічними
організаціями та окремими економічними суб’єктами, що знаходяться в різних країнах. 

Предметом вивчення дисципліни «Світова фінансова система» є міжнародні фінансові
потоки, їхній взаємозв’язок та регулювання.  

Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальна  дисципліна  «Світова  фінансова  система»
належить  до  циклу  вибіркових  дисциплін  і  вимагає  знань  з  макроекономіки,  фінансів,
податкової системи та страхування. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Світова фінансова система» є формування у
студентів  системи  знань  у  галузі  міжнародних  фінансів,  механізмів  та  інструментарію
прийняття  рішень  у  валютній,  кредитній  та  інвестиційній  сферах  на  мікро-  і
макроекономічному  рівнях.   З  цією  метою  викладання  дисципліни,  як  складової
фундаментальної економічної науки, передбачає досягнення наступних цілей: з вивчення
загальних  тенденцій  трансформації  світового  фінансового  середовища,  механізмів
перерозподілу  фінансових  ресурсів  у  системі  світового  господарства,  характеристики
світового  фінансового  ринку  та  його  сегментів,  складу  та  принципів  діяльності
міжнародних фінансових організацій.  

4. Результати навчання (компетентності) 
Здатність використовувати базові знання й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу
в професійних цілях.  
Здатність працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягати професійних цілей.  
Знання  термінології,  базові  й  структуровані  знання  у  сфері  економіки  для  подальшого
використання на практиці. Знання особливостей управління фінансовою та інвестиційною
діяльністю  суб’єктів  господарювання.  Розуміння  сутності  та  аналізу  наслідків
мікроекономічних процесів, поведінки окремих економічних суб’єктів.  
Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причиннонаслідкові  та  функціональні
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  
Знати  і  розуміти  теоретичні  основи  та  принципи  фінансової  науки,  особливості
функціонування фінансових систем. 
Знати  механізм  функціонування  державних  фінансів,  у  т.ч.  бюджетної  та  податкової
систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків,



банківської системи та страхування.  
5. Організація навчання курсу

Обсяг курсу 270 год.
Вид заняття Загальна кількість годин

лекції 74 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 46 год.
самостійна робота 150 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

V 072«Фінанси,
банківська  справа
та страхування»

ІІІ вибірковий

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1.  Світова  фінансова
система.  
Структура  та  учасники  світової
фінансової  системи.
Функціонування  світової
фінансової  системи  в  умовах
глобалізації.  Головні  світові
фінансові  центри.  Фінансові
центри  розвинутих  країн.
Фінансові  центри  країн,  що
розвиваються.  Офшорні  зони  в
системі  світових  фінансових
центрів.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[1,9] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2.  Світова  валютна
система  та  принципи  її
функціонування. 
Еволюція  світової  валютної
системи. Поняття та види валюти.
Конвертованість  валют.
Валютний  курс:  сутність,  види,
режими. 
Розрахункові  види  валютних
курсів.  Крос-курс.  Режими
валютних курсів.  

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[2,8] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

10 
балів 

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Світові  валютно-
фінансові кризи. 
Сутність  та  види  фінансових
криз.  Антикризові  заходи  на
національному  та  міжнародному
рівнях.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[8] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів 

До
наступного
заняття за
розкладом

4.  Міжнародний  валютний
ринок.  

Лекція,  
семінарсь

[2] 
 

Опрацюва
ти 

5 
балів 

До
наступного



Сутність міжнародного валютного
ринку. Угоди на міжнародному 
валютному ринку. Валютні 
операції на умовах спот. Валютні 
форвардні операції. Валютні 
свопи. Валютні ф’ючерси. 
Валютні опціони.  

ке заняття лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

заняття за
розкладом

Тема  5.  Євровалютний  ринок:
формування та динаміка
Євровалютний ринок:  сутність та
основні  характеристики.
Єврооблігаційні позики. Учасники
та  інструменти  ринку  євровалют.
Євровалютні  депозитні
інструменти.  Євровалютні
кредитні  інструменти.
Євровалютне  кредитування.
Синдиковані  кредити.  Процедура
організації  синдикованого  займу.
Єврооблігації  (євробонди)  та  їх
класифікація. Організація випуску
єврооблігацій.  Особливості  емісії
та  розміщення  єврооблігацій.
Фактори  росту  ринку
єврооблігацій.  Організації,  що
регулюють  ринок  єврооблігацій.
Деривативи  та  їх  види.
Організація ринків деривативів.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[2,8] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  6.  Світовий  фінансовий
ринок та його структура.
 Фінансові  ресурси  світового
господарства:  суть,  структура,
тенденції  розвитку.
Інтернаціоналізація  фінансових
ринків  та  потоків.  Міжнародні
фінансові  потоки  та  світові
фінансові центри. Стадії розвитку
міжнародного фінансового центру.
Умови  становлення  світових
фінансових  центрів.  Офшорні
зони.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[10] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

10 
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  7.  Міжнародний
кредитний ринок. 
Сутність  міжнародного
кредитного  ринку.  Форми
міжнародного  кредитування.
Валютно-фінансові  умови
міжнародного  кредиту.  Ринок
єврокредитів  

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[6,9] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



Тема  8.  Міжнародний  ринок
цінних паперів.  
Міжнародний  ринок  цінних
паперів:  поняття  та  тенденції
розвитку.  Інвестиційний капітал,
його постачальники та споживачі.
Посередники  на  ринку  цінних
паперів.  Ризик  інвестування.
Міжнародний ринок облігацій. 
Ринок  єврооблігацій.
Міжнародний  ринок  фінансових
деривативів.  

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[11,12
] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

10 
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 9. Міжнародні розрахунки
та їх організаційні засади. 
Поняття  та  умови  міжнародних
розрахунків.  Основні  форми
міжнародних розрахунків.  Чеки у
міжнародних  розрахунках.
Вексель,  як  засіб  платежу  за
зовнішньоторговельними
операціями. Банківський переказ у
міжнародних розрахунках. Інкасо.
Акредитивна  форма  розрахунків.
Система відкритого рахунку.  

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[3] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  10.  Платіжний  баланс
країн світу.
Сутність  та  види  балансів
міжнародних  розрахунків.
Економічний  зміст  платіжного
балансу  та  методологія  його
складання. Структура платіжного
балансу.  Фактори,  впливу  на
платіжний баланс держави.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[4] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

10 
балів 

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  11.  Заборгованість  у
міжнародній  фінансовій
структурі.
Глобалізація  та  світовий  борг.
Зовнішній  борг  країни.  Плата  за
зовнішній  борг.  Боргова  криза
країни.  Дефолт  і  кризи  світової
заборгованості. Роль міжнародних
фінансових  організацій  у
регулюванні  зовнішнього  боргу.
Паризький  клуб.  Лондонський
клуб.  Міжнародний  валютний
фонд.  Група  Світового  банку.
Управління  зовнішнім  боргом.
Законодавче  регулювання
зовнішнього боргу.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[5,7] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів 

До
наступного
заняття за
розкладом



Тема 12. Світова банківська 
справа.
Розвиток   міжнародної
банківської   діяльності.   Сучасні
тенденції   в  міжнародній
банківській   справі.   Банківська
система  України   на   тлі
міжнародних  тенденцій.  Основи
банківського  нагляду  та
регулювання

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[4] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

10 
балів 

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  13.  Міжнародне
оподаткування  
Особливості  міжнародного
оподаткування  Загальні  риси  та
специфіка  сучасних  податкових
систем  світу.  Міжнародне
подвійне оподаткування та шляхи
його врегулювання. Договори про
уникнення  подвійного
оподаткування  як  інструмент
мінімізації  податків.  «Шоппінг
податкових  угод».  Офшорні
центри  в  системі  міжнародного
оподаткування

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[1,6] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів 

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  14.  Світова  страхова
діяльність.
Міжнародний  досвід
функціонування страхових ринків.
Міжнародне    перестрахування
як    необхідний    елемент
залучення  українського
страхового  ринку  в  міжнародні
ринки   страхування   і
перестрахування

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[5] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  15.  Місце  України  в
міжнародній фінансовій системі.
Кредитні  відносини  України.
Кредитування  міжнародними
фінансовими  організаціями.
Форми  міжнародного
кредитування.  Формування
зовнішнього  боргу  України:
структура та тенденції. Характерні
ознаки  еволюції  державного
зовнішнього  боргу  України.
Україна  в  системі  міжнародного
фінансового лізингу.

Лекція,  
семінарсь
ке заняття

[7] 
 

Опрацюва
ти 
лекційний
матеріал,  
підготуват
ися до 
семінарсь 
кого 
заняття 

5 
балів 

До
підсумковог

о заняття

6. Система оцінювання курсу



Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр –  набраних
протягом семестру як залік

“відмінно” –  студент  демонструє
повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання  навчального  матеріалу,  але
допускає  незначні  пропуски  фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання конкретних прикладів та задач,
у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає
окремі  несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати набуті  знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання.  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні
заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну



практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка  за  поточне  тестування  (5
балів); 
– оцінка за відповіді  на  

всі основні та додаткові запитання
під час аудиторних занять (65 балів); 
– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів); 
– оцінка  за  самостійну  роботу  (10
балів). 

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання (для осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.
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