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Сторінка курсу http://www.  

Інформація про курс 
Курс «Міжнародні фінанси» належить до дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки бакалавра спеціальності «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка». 
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http://www/


3 

Вивчення дисципліни відбувається на четвертому році навчання (у сьомому та восьмому 

семестрах). 

Коротка анотація курсу 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» присвячена вивченню структури та принципів 

функціонування світової фінансової системи, поведінки та механізму ухвалення рішень  

суб’єктами міжнародних фінансових відносин з урахуванням фактору часу, невизначеності 

та ризиків.  Курс умовно складається із двох розділів. Перший розділ присвячено вивченню 

міжнародних фінансів на макрорівні – зокрема з’ясовується суть та компоненти світової 

фінансової архітектури, суб’єкти та механізм функціонування міжнародних фінансів, 

особливу увагу приділено і показникам, умовам та критеріям досягнення   паритетності  на 

світовому фінансовому ринку, а також впливу  таких суб’єктів міжнародних фінансів 

держави, центральних банків та міжнародних організацій на формування міжнародних 

фінансових потоків та ефективність розподілу фінансових ресурсів. 

Друга частина курсу присвячена вивченню   фінансової системи ТНК, фінансові потоки 

яких становлять вагому частку світових фінансових потоків, а також інституційним 

особливостям функціонування сегментів міжнародного фінансового ринку та практиці 

використання фінансових інструментів та реалізації біржових та позабіржових операцій на 

міжнародному фінансовому ринку. 

Мета та цілі курсу 

Мета дисципліни сформувати у студентів розуміння і бачення процесів, що відбуваються 
у міжнародних фінансах, і їх вплив на монетарну та фізичну сфери національної 
господарської системи. 

Задля досягнення поставленої мети визначено наступні цілі: 

1) вивчення сутності та основних елементів системи міжнародних фінансів   та 
принципів їх функціонування; 

2) вивчення поняття та принципів досягнення паритетності та навички виявлення 
умов для проведення арбітражних операцій на міжнародному фінансовому ринку; 
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3) оволодіння науковою та професійною термінологією міжнародних фінансів, та 
базовим інструментарієм аналізу поведінки та механізму прийняття рішень 
суб’єктами міжнародних фінансових відносин; 

4) аналіз впливу міжнародних фінансових організацій на формування міжнародних 
фінансових потоків та перерозподіл фінансових ресурсів світу; 

5) вивчення інституційної структури, інструментарію та механізмів функціонування 
окремих сегментів міжнародного фінансового ринку;  

6) вивчення принципів, механізмів та інструментів фінансової системи ТНК щодо 
залучення, розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів як у 
межах корпорації так і між корпорацією і зовнішнім середовищем; 

7) визначення місця і ролі України у системі міжнародних фінансів. 
 

Література для вивчення дисципліни 

1. Божидарнік Н.В. Валютні операції. – К.: «Центр учбової літератури», 2019. 
2. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків [Текст] : підручник / Ф. 

С. Мишкін ; пер.з англ. : С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. - К. : 1998. - 
963 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. Посіб.; вид. 3-тє, перероб. Та доп. 
/ Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В. В. Ковалевский. – К. : Центр учбової літератури, 
2007. – 640 с.  

4. Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч.посібник / ред. : Ю. Г. Козак , Ю. М. 
Пахомова , Н. С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с 

5. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. Посіб. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенстка, Т. 
В. Мусієць та н.. ; за заг. н. . Д-ра екон. Наук, н. . О. М. Мозгового. – К. : КНЕУ, 
2005. 

6. Основи міжнародних фінансів: підручник / За ред. О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - К.: 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» , 2014. – 447 с. 

7. Податковий кодекс України – [Електронний ресурс] - 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

8. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації/ Навч.-метод. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни - К.: КНЕУ, 2004. – 277 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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9.  Теорії міжнародного бізнесу : підручник / О.Рогач. – К. : ВПЦ «Київський 
університет»б 2018. 

10. Шемет Т.В. Теорія і практика валютного курсу: Навчальний посібник / За ред. 
Рогача О.І. – К.: Либідь, 2006. – 358 с. 

11. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018. –  

[інтернет ресурс] - www.imf.org › Files › areaer-2018-overview  

12. Balanсe of Payments and International Investment Position manual. – Sixth  edition. 
Washington, 2009. 

13. Butler, K. C. Multinational finance. Chichester, West Sussex: J. Wiley, 2012. 
14. Darškuvienė V. Financial Markets. Development and Approbation of Applied 

Courses Based on the Transfer of Teaching Innovations in Finance and 

Management for Further Education of Entrepreneurs and Specialists in Latvia, 

Lithuania and Bulgaria, 2010. [інтернет-ресурс] 

https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-

university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-

financial-markets/20335818 \ 

15. International finance: training manual, 5th edition, revised and enlarged. – 
Edited by Yuriy Kozak. – Kiev – Chisinau – Katowice – New York – Tbilisi: CUL, 
2015 

16. Changing patterns of capital flows (Report prepared by a Working Group co-

chaired by Gerardo García López (Bank of Mexico) and Livio Stracca (European 

Central Bank) – May 2021. – Bank for International Settlements. – 98 p. - – 

[інтернет ресурс] - https://www.bis.org/publ/cgfs66.pdf 

17. Globalization Report 2020// Bertelsmann Stiftung’s Global Economic Dynamics 

(GED) project. – [інтернет ресурс] - https://ged-

project.de/globalization/globalization-report-2020-the-most-important-facts-

in-5-charts/ 

18. Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N. et al. The KOF Globalisation Index – 

revisited. Rev Int Organ 14, 543–574 (2019). https://doi.org/10.1007/s11558-

https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.bis.org/publ/cgfs66.pdf
https://ged-project.de/globalization/globalization-report-2020-the-most-important-facts-in-5-charts/
https://ged-project.de/globalization/globalization-report-2020-the-most-important-facts-in-5-charts/
https://ged-project.de/globalization/globalization-report-2020-the-most-important-facts-in-5-charts/
https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2
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019-09344-2  – [інтернет ресурс] 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-019-09344-2#citeas 

19. Levich, R. M... International Financial Markets : prices and policies . Boston: McGraw 
Hill, 2001. 

20. Lothian J. R., Wu L. Uncovered Interest-Rate Parity over the Past Two Centuries. 

- Journal of International Money and Finance 30 (April 2011). - P. 448–473. 

21. Marcowitz H.M. Porfolio Selection // The Journal of Finance. – 1952. -Vol. 7, № 

1. – Р. 77-91. 

22. OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed 

Version 2017, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-

2017-en 

23. Solnik B. Internationl Investmens: 5th ed. – Boston, San Francisko, New York: 

Pearson Addison Wesley, 2004. – 760 p. 

24. Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) 

Derivatives Markets in 2019. BIS, 2019. - [електронний ресурс] - 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm 

25. World Investment Report 2022. International tax reforms and sustainable 

investment UNCTAD/WIR/2022. - [інтернет ресурс] 

https://unctad.org/system/files/official-

document/wir2022_en.pdfhttps://unctad.org/system/files/official-

document/wir2021_en.pdf 

Тривалість курсу 9 кредитів, 270 год. 

Обсяг курсу 

120 аудиторних годин 

З них: 

60  годин лекцій 

https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-019-09344-2#citeas
https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf
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60 годин  практичних занять 

150 годин самостійної роботи 

Очікувані результати навчання 

o Після завершення курсу студент повинен: 

o Знати:   
o структуру, складники та функції світової фінансової системи в умовах 

поглиблення фінансової глобалізації, фінансіалізації та цифризації економіки; 
o роль міжнародних організацій у функціонуванні міжнародних фінансів, та 

розподілі фінансових ресурсів; 

o теоретичні підходи до міжнародної диверсифікації активів та формування 

ефективного портфеля активів;  

o механізми функціонування фінансової системи транснаціональної компанії ТНК;   

o інституційні засади та механізми функціонування окремих сегментів  міжнародного 

фінансового ринку,  

 

Вміти:  

o здійснювати кількісну оцінку міжнародних фінансових потоків, правила їх 

відображення у платіжному балансі та якісний аналіз зовнішньої інвестиційної 

позиції країни; 

o застосовувати набуті знання про теоретичні підходи до міжнародної диверсифікації 

активів, та оцінки фінансових активів при формуванні ефективної структури 

інвестиційного портфеля; 

o застосовувати базові знання про техніку та методику укладання  біржових та 

позабіржових, поточних та строкових угод на міжнародному фінансовому ринку 

задля хеджування фінансових ризиків та/або отримання спекулятивного прибутку; 

o використовувати фінансові деривативи для формування  стратегій хеджування 

фінансових ризиків та проведення арбітражних операцій на фінансовому ринку; 
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o застосовувати та аналізувати специфічні методи та інструменти 

внутрішньофірмового переміщення фінансових ресурсів ТНК. 

Формат курсу Очний 

Теми 

Лекційна тематика: 

Тема 1.Міжнародні фінанси як галузь економічних знань 

Тема 2 Суб’єкти міжнародних фінансів. Держава. Центральні банки 

Тема 3. Суб’єкти міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові організації  

Тема 4. Платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція країни 

Тема 5. Умови паритетності на міжнародних фінансових ринках 

Тема 6. Міжнародний валютний ринок 

Тема 7. Валютні операції 

Тема 8. Міжнародний ринок грошей  

Тема 9. Міжнародний ринок боргових цінних паперів  

Тема 10. Міжнародний ринок титулів власності  

Тема 11. Фінансова система багатонаціональної компанії  

Тема 12. Механізми інтерналізації капітальних потоків БНК 

Тема 13 Міжнародна диверсифікація портфеля активів 

Підсумковий контроль, форма 
7 семестр - письмовий іспит 

8 семестр – письмовий іспит 

Пререквізити 
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з аналітичної економіки 

(макроекономіки, мікроекономіки), міжнародної економіки, загального курсу фінансів 
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Навчальні методи та техніки, які будуть 

використовуватися під час викладання 

курсу 

Дебати. 

Проблемно-пошукові. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 

Аналітично-розрахункові завадння 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання (окремо для кожного 

виду навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом «Міжнародні фінанси»: 

Загалом – 100 балів, з них: 

Практичні заняття (від 26 до 50 балів); 

Письмовий іспит – до 50 балів. 

Питання до іспиту 

1. Предмет та завдання курсу міжнародні фінанси. Функції міжнародних 
фінансів. Основні компоненти міжнародних фінансів. 
2. Механізм функціонування міжнародних фінансів. Фінансові ресурси світу. 
Міжнародні фінансові потоки та їх класифікації. 
3. Види міжнародних фінансових активів. Міжнародні фінансові операції та ї 
класифікація. 
4.  Прямі іноземні інвестиції. Глобальні тенденції у розподілі потоків прямих 
іноземних інвестицій у 2017 р. 
5. Еволюція світової валютної системи. Валютна система золотого стандарту. 
Золотомонетний, золотозливковий та золотодевізний стандарти. Бретон-Вудська 
валютна система: основні ознаки та причини кризи.Ямайська валютна система: 
основі принципи функціонування. 
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6. Європейська валютна система: етапи формування та особливості 
функціонування. 
7. Глобалізація фінансового ринку. Чинники глобалізації світових фінансів. 
Наслідки фінансової глобалізації. Показник фінансової глобалізації. KOF 
Globalization Index 
8. Платіжний баланс країни. (відповідно до 6 методики МВФ). 
9. Міжнародна інвестиційна позиція країни та її зв`язок із платіжним 
балансом. 
10.  Особливості відображення у платіжному балансі операцій із похідними 
фінансовими інструментами та міжнародній інвестиційні позиції. Процедура  
“Mark-to-Market” 
11.  Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів. Етапи еволюції 
міжнародних фінансів. 
12.  Суб’єкти міжнародних фінансів. Держава.  
13. Функції центральних банків, як суб’єкта міжнародних фінансових 
відносин. Класифікації режимів монетарної політики та валютніих режимів.  
14.  Роль ФРС у світовій фінансовій системі. Механізм визначення Federal  
Funds Rate. Зв`язок між Fed Fund Rate і Prime Rate. 
15. Міжнародні фінансові організації як суб’єкти міжнародних фінансів. 
Міжнародний валютний фонд: основні завдання та принципи функціонування. 
Визначення квоти країни в МВФ. 
16. Специфіка кредитів МВФ. Кредитні механізми МВФ.  
17. Особливості відображення у платіжному балансі міжнародних фінансових 
операцій із МВФ. Резервна позиція МВФ. Авуари СДР і розподіл СДР. 
18.  Курс СДР. Процентна ставка СДР. 
19.  Пільгові та не пільгові кредитні інструменти МВФ. 
20. Банк міжнародних розрахунків та його роль у функціонуванні 
міжнародних фінансів. Базель І, Базель ІІ, Базель ІІІ.  
21. Вимоги Базеля ІІІ щодо якості капіталу банку: Tier 1 capital.Total regulatory 
capitl. Вимоги до ліквідності банку. Показники лі вереджу.    
22. Сек`юритизація банківських активів як інструмент  підвищення рівня 
адекватності власного капіталу: механізм реалізації. Ставлення Базеля ІІІ до 
синтетичної сук`юритизації. Базель IV. 
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23. Суть та критерії досягнення рівноваги на міжнародних фінансових ринках.  

24. Первісні теорії формування валютного курсу:концепції абсолютного та 
відносного паритету купівельної спроможності; Причини обмеженості теорії 
паритету купівельної спроможності. 

25. Монетарний підхід до визначення валютного курсу.  Модель гнучкої ціни 
Френкеля, Муса, Білсона. Модель твердої ціни Дорнбуша. Ефект «перестрибування». 

26. Тристоронній арбітраж 

27.  Концепції непокритого і покритого процентного паритету. Умови 
проведення арбітражних операцій. 

28.  Міжнародний ефект Фішера. 

29. Етапи еволюції теорії портфельних інвестицій. Модель Блека-Шозла 
30. Теорія вибору портфеля активів.  Цілі формування інвестиційного 
портфеля. 
31. Чинники попиту на актив.  
32. Очікувана віддача на активи. Середня арифметична процентна ставка. 
Середня геометрична процентна ставка. Внутрішня процентна ставка. 
33. Поточний дохід на актив. Дохід на актив на момент погашення. 
Обчислення загальної норми віддачі фінансового активу. Real after tax yeald. 
34. Ризик. Методика оцінки ризику активу. Систематичний та 
ідіосинкратичний ризики. Причини систематичного та несистематичного 
ризиків. 
35.  Оцінка ризиків, пов’язаних з віддачею на активи Методи оцінки ризику 
портфеля активів. Показники коваріації та кореляції доходності активів. 
36. Моделювання премії за ризик на фінансових ринках: САРМ . Показники α 
і β  . Security Market Line. 
37. Визначення віддачі на іноземні активи. Індекс Шарпа. 
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38. Міжнародна диверсифікація активів. Характеристика ступеня кореляції 
між ринками акцій економічно розвинутих країн та рівня волатильності на 
ринках акцій у роки світової фінансової кризи.  
39. Сегментованість міжнародного ринку капіталу та її оцінка. 
40. Перешкоди на шляху міжнародної диверсифікації активів. 
41. Роль взаємних фондів у міжнародній диверсифікації активів. Відкриті і 
закриті фонди. 
42.  Хедж-фонди. Стратегії управліяння активами хедж-фондів: наприклад 
короткий продаж Акредитовані інвестори. 
43. Індексні фонди. ETF. 
44. ТНК. Відмінності між мультинаціональними, глобальними, міжнародними 
та транснаціональними компаніями. 
45. Фінанси ТНК, як компонент світових фінансів. 
46.  Внутрішні та зовнішні джерела фінансування ТНК. Pecking order 
47. Поняття недооціненої, переоціненої валюти. Рівноважний валютний курс. 
Покритий, непокритий паритет процентних ставок.  
48.  Ключові властивості фінансової системи ТНК.   
49.  Умови, що визначають здатність ТНК отримати вигоду від використання 
внутрішньокорпораційної фінансової системи. 
50. Механізми внутрішньокорпораційного руху капіталів. 
51. Трансферні ціни. Ефект переміщення фондів. Податковий, тарифний 
ефекти. 
52. ПКУ про трансферне ціноутворення в Україні. Принцип витягнутої руки. 
Контрольована операція. Пов`язана особа. 
53.   Правила трансферного ціноутворення і алокації доходу.  
54.  Leads & Lags.  
55. Центри повторних рахунків.  
56. Трансфери комісійних платежів та платежів за технологію (fees and 
royalties). 
57.  Дивідендна політика ТНК.  Теорії дивідендної політики. Marginal principle 
of retained earnings. 
58. Вплив фінансових умов, податків та валютного контролю на дивідендну 
політику ТНК.  
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59. Worldwide vs territorial  taxation. Міжнародне подвійне оподаткування.  
60. Принцип витягнутої руки (arm's length principle).  
61. Типи договорів про уникнення поданого оподаткування. Податковий 
кредит податковий залік. Foreign tax credit limitation. 
62. Внутрішньокорпораційні кредити ТНК. 
63. Тонка капіталізація  
64.  Підходи до визначення максимальної суми нарахованих процентів за 
кредитами ТНК, що включать до витрат.  
65. Правила тонкої капіталізації в Україні. 
66.  BEPS. 
67.  Правило вибору валюти рахунків для внутрішньокорпораційних 
розрахунків.   
68.  Суть, ознаки та особливості міжнародного валютного ринку (тенденції 

розвитку (кількість операцій, обсяги торгів, час роботи  застосування IT технологій) 

69. Суб`кти міжнародного валютного ринку. Triennial Central Bank Survey of 
Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets in 2019 
70.  Суть та види валютних операцій. 
71. Види котирування валют. Повне котирування валют. Маржа. 
72. Валютна позиція банку та її види. Оцінка ризику відкритої валютної позиції 
банку. Хеджування ризиків відкритої валютної позиції банку. Оцінка ризику 
відкритої валютної позиції банку.  
73. Крос-курс. Визначення крос-курсу купівлі і крос- курсу продажу для валют 
з прямим котируванням. 
74.  Валютна операція спот. Звичаї валютного спот ринку.  Спред та продажно-
купівельна маржа. 
75. Форвардні валютні операції. Визначення форвардного валютного курсу за 
допомогою методу «аутрайт». Своп-ставки. Двостороннє котирування форвардного 
валютного курсу. 
76. Non-deliverable forward contract.  
77.  Валютний ф`ючерс. Ф’ючерсний контракт. Відмінності між ф’ючерсними 
та форвардними валютними операціями.  Особливості здійснення хеджування з 
допомогою ф’ючерсних угод.  
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78.  Розрахунок маржі для ф’ючерса на купівлю валюти. Розрахунок маржі для 
ф’ючерса на продаж валюти. 
79. Опціонні валютні контракти. Учасники опціону: власник опціону, 
продавець опціону. Ціна виконання опціону, опціонна премія (ціна опціону), 
внутрішня вартість опціону. Чинники, що впливають на величину опціонної премії. 
80. Типи (option-put, option-call) та стилі (американський, європейський та інші) 
опціонів. 
81. Своп-операції на валютному ринку та їх види: репорт та депорт. 
Класифікація своп-операцій за термінами укладання: звичайні, тижневі, одноденні, 
форвардні («форвард-форвард»). 
82. Процентний своп, процентно-валютний своп, валютний своп. Значення 

свопових операцій на сучасному фінансовому ринку. 

83. Суть міжнародного грошового ринку. Характеристика інструментів 

міжнародного грошового ринку. Комерційні папери. 

84. Процентні ставки на міжнародному грошовому ринку: LIBOR, LIBID, 

SIBOR, Fed Funds, Prime Rate, EONIA, EUROBOR). 

85. Євроринок. Євровалюта. Ринок євровалют та його специфічні 

характеристики. 

86. Особливості ціноутворення на ринку євровалют. 

87. Арбітражні операції з євровалютами, Зовнішній та внутрішній арбітраж. 

88. Євродепозитні сертифікати: види та характеристики. 

89. Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити та процедура організації 

синдикованої позики. 

90. Роловерні єврокредити. Способи сек`юридизації євро кредитів (Promissory 

notes) 

91. Сучасні кредитні інструменти на ринку євровалют (євроноти, 

єврокомерційні папери, поновлювані кредити, кредитні лінії, тощо). 

92. Роль євроринку у міжнародних валютно-кредитних відносинах. 

93. Міжнародний ринок цінних паперів. Структурні сегменти міжнародного 

ринку цінних паперів. 
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94. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти.  

95. Ринок міжнародних облігацій.  

96. Види облігацій на міжнародному ринку. 

97. Іноземні облігації. Особливості функціонування ринку іноземних облігацій. 

Суб’єкти міжнародного ринку облігацій. 

98. Види іноземних облігацій. Визначення ринкової ціни облігації. 

99.  Методи оцінки облігацій з фіксованим купонним доходом: курс облігації, 

купонна віддача, поточна віддача, віддача на час погашення. 

100. Оцінювання облігації з нульовим купоном: курс облігації, визначення 

дисконту. 

101. Оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій 

102. Особливості ринків іноземних облігацій Швейцарії, США, Японії. 

103. Ринок єврооблігацій. Структура ринку єврооблігацій за видами облігацій.  

104. Порівняльний аналіз ринків єврооблігацій та іноземних облігацій. 

105. Особливості розміщення єврооблігацій. Андеррайтинг. Розвиток 

вторинного ринку єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями на вторинному ринку. 

106.  Вплив трансакційних витрат на ціноутворення на ринку єврооблігацій: 

оцінка ефективного спреду на ринку єврооблігацій та оншорному ринку.  

107. Можливості проведення арбітражу. 

108.  Основні інструменти ринку єврооблігацій. Класифікації єврооблігацій (за 

виплатою купонного доходу, за способом погашення). 

109. Депозитоарно-клірингова інраструкутра (CEDEL, CLEARSTREAM 

BANKING)та професійні організації ринку єврооблігацій (IPMA, ISMA, ICMA) 

110. Загальна характеристика міжнародного ринку акцій. Еволюція 

міжнародного ринку акцій. Суб’єкти міжнародного ринку акцій. 

111. Оцінювання акцій. Чинники, що визначають ринкову вартість та віддачу 

(доходність) акцій. 
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112. Методи оцінки вартості звичайних акцій: дивідендний метод, оцінювання 

акцій з постійним темпом зростання дивідендів g; метод дійсної оцінки акції (за 

допомогою Р/Е). Порівняння дійсної ціни та ринкової вартості акцій. 

113. Основні напрямки розвитку світового фондового ринку. 

114. Ринок іноземних акцій. Чинники розвитку ринку іноземних акцій. 

115. Особливості ринку іноземних акцій Європи, Великої Британії та США. 

116. Загальна характеристика депозитарних розписок. Типи програм 

депозитарних розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм 

депозитарних розписок. 

 

Опитування  

Проводяться щотижня у вигляді дискусій а також періодично письмово за допомогою 

контрольних робіт (модульних завдань), написання есе, виконання аналітично-

розрахункових завдань. 
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ДОДАТОК  

Схема курсу «Міжнародні фінанси» 

 

Ти

жд
ен
ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 
заняття  

Матеріали Література Завдання 
К-ть 

год. 

Лекційні заняття 

1-
2 

 Міжнародні фінанси як 
галузь економічних знань 

лекція  3. Changing 
patterns of capital 
flows (Report 
prepared by a 
Working Group 
co-chaired by 
Gerardo García 
López (Bank of 
Mexico) and Livio 
Stracca (European 
Central Bank) – 
May 2021. – Bank 
for International 
Settlements. – 98 
p. - – [інтернет 
ресурс] - 
https://www.bis.or
g/publ/cgfs66.pdf 

4.
 Globalizati
on Report 2020// 
Bertelsmann 
Stiftung’s Global 

 1. Козак Ю. Г. 
Міжнародні фінанси [Текст] : 
навч. Посіб.; вид. 3-тє, 
перероб. Та доп. / Ю. Г. 
Козак, Н. С. Логвінова, В. В. 
Ковалевский. – К. : Центр 
учбової літератури, 2007. – 
640 с.  

2. Міжнародна 
макроекономіка [Текст] : 
навч.посібник / ред. : Ю. Г. 
Козак , Ю. М. Пахомова , Н. 
С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 
2012. - 400 с 

3. Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – 447 с. 

4. Butler, K. C. 
Multinational finance. 

Предмет і завдання навчальної 
дисципліни «Міжнародні 
фінанси». 
визначення та концепції 
міжнародних фінансів; 
компоненти міжнародних 
фінансів; 
функції міжнародних 
фінансів. 
Міжнародні фінанси як 
підсистема світового 
господарства: 
суть та функції світової 
фінансової системи 
складники світової фінансової 
системи; 
міжнародне фінансове 
середовище. 
Механізм функціонування 
міжнародних фінансів: 
фінансові ресурси світу; 
суть та види міжнародних 
фінансових інструментів; 
класифікація міжнародних 
фінансових операцій; 

2 год. 
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Форма 
заняття  

Матеріали Література Завдання 
К-ть 

год. 

Economic 
Dynamics (GED) 
project. – 
[інтернет ресурс] 
- https://ged-
project.de/globaliz
ation/globalization
-report-2020-the-
most-important-
facts-in-5-charts/ 

5. Gygli, S., 
Haelg, F., 
Potrafke, N. et al. 
The KOF 
Globalisation 
Index – revisited. 
Rev Int Organ 14, 
543–574 (2019). 
https://doi.org/10.1
007/s11558-019-
09344-2  – 
[інтернет ресурс] 
https://link.springe
r.com/article/10.10
07/s11558-019-
09344-2#citeas 

6. World 
Investment Report 
2022. International 

Chichester, West Sussex: J. 
Wiley, 2012.- P.19-43. 

 

 

г) види та функції 
міжнародних фінансових 
потоків; 
World Investment Report 2022 
про динаміку і структуру 
світових потоків капіталу у 
2021 р.. Етапи еволюції 
міжнародних фінансів: 
зародження та розвиток 
міжнародних фінансових 
відносин у стародавньому світі 
та у добу середньовіччя та  
добу середньовіччя; 
диверсифікація міжнародних 
фінансових відносин у період 
промислової революції; 
еволюція світової валютної 
системи;  
Фінансова глобалізація як 
чинник розвитку міжнародних 
фінансових 
суть та чинники фінансової 
глобалізації; 
показники фінансової 
глобалізації. KOF Globalization 
Index, DHL Connectedness 
Indicator (GCI);  
позитивні та негативні 
наслідки фінансової 
глобалізації. 
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tax reforms and 
sustainable 
investment 
UNCTAD/WIR/20
22. - [інтернет 
ресурс] 
https://unctad.org/s
ystem/files/official
-
document/wir2022
_en.pdfhttps://unct
ad.org/system/files
/official-
document/wir2021
_en.pdf 

3-
5. 

Суб’єкти міжнародних 
фінансів. Держава. 
Центральні банки 
 

лекція  .De Facto 
Classification of 
Exchange Rate 
Regimes and 
Monetary Policy 
Framework –  IMF 
- [Електронний 
ресурс] - 
https://www.imf.or
g/external/np/mfd/
er/2006/eng/0706.
htm 

 

1. Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За 
ред. О.І. Рогача. – 2-е вид. 
доп. - К.: Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський університет» , 
2014. – С.7-46. 

2. Плачинда В. 
Класифікація режимів 
валютного курсу / // Вісник 
Національного банку 
України. - 2013. - № 8. -С. 
31-35. - [інтернет ресурс] - 

Суб’єкти міжнародних фінансів: 

 завдання та функції суб’єктів 

міжнародних фінансів; 

класифікація суб’єктів 

міжнародних фінансів з позицій 

аналітичної економіки 

(Economics); 

класифікація суб’єктів 

міжнародних фінансів з позиції 

міжнародного права. 

Роль та функції держави, як 

суб’єкта міжнародних фінансів: 

4 год 



20 

Ти
жд
ен
ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 
заняття  

Матеріали Література Завдання 
К-ть 

год. 

2. Annual Report 
on Exchange 
Arrangements and 
Exchange 
Restrictions 2018. 
– [інтернет 
ресурс] -  

www.imf.org › 
Files › areaer-
2018-overview 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vn
bu_2013_8_15 

3. Шемет Т.С. Теорія і 
практика валютного курсу: 
Навч. посібник / за ред 
Рогача О.І. – К.: Либідь, 
2006. - С. 161-185 

 

діяльність держави на 

міжнародних фінансових ринках; 

участь держави у діяльності 

міжнародних фінансових 

організацій; 

участь у міждержавній 

фінансовій співпраці. 

Центральний банк як суб’єкт 

міжнародних фінансів 

функції центрального банку як 

суб’єкта міжнародних фінансів; 

класифікації валютних режимів 

та режимів монетарної політики 

центральних банків; 

традиційні і нетрадиційні 

інструменти монетарної 

політики; 

Роль центральних банків великих 

відкритих економік у 

функціонуванні світової 

фінансової системи: 

великі та малі відкриті економіки: 

критерії класифікації та 

особливості функціонування у 
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світовому економічногоу 

просторі; 

знаряддя монетарної політики 

ФРС; 

трансмісійний механізм 

монетарної політики ЄЦБ. 

 

6-
8. 

 Суб’єкти міжнародних 
фінансів. Міжнародні 
фінансові організації 
 

лекція 1. About the 
IMF - [інтернет 
ресурс] - 
https://www.imf.or
g/en/About  
2. Balance of 
payments and 
international 
investment 
position manual. – 
Washington D.C.: 
International 
monetary Fund, 
2009.  
3. Basel III: 
international 
regulatory 
framework for 
banks. – [інтернет 
ресурс] - 

1. Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – С. 363-
377. 
2. Мінімальні вимоги до 
капіталу. – НБУ. – 17 травня 
2018 р. – 40 с. [інтернет 
ресурс] - 
https://bank.gov.ua/admin_uplo
ads/article/Risks_%D0%A2%
D0%B0%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D0%B2%D1%81%D
1%8C%D0%BA%D0%B8%D
0%B9_VV.pdf?v=4 
3. Тиркало Р. 
Сек’юритизація активів 
банку: теоретинча сутність і 

Завдання та функції міжнародних 
фінансових організацій як 
суб’єктів міжнародних фінансів: 
класифікація міжнародних 
фінансових  організацій 
функції наднаціональних 
міжнародних організацій; 
функції міжнародних фінансових 
організацій координаційного 
типу.  
МВФ як суб’єкт міжнародних 
фінансів: 
історичні умови створення; 
еволюція функцій та місії 
організації; 
джерела формування фінансових 
ресурсів МВФ. 
  
3. Кредитні механізми МВФ 
а) непільгові кредитні програми 
МВФ; 

4 год 
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https://www.bis.or
g/bcbs/basel3.htm 
4. Basel III: 
the implementation 
imperative 
https://www.bis.or
g/speeches/sp2001
30.pdf 
5. Basel III: 
international 
regulatory 
framework for 
banks- [інтернет 
ресурс]  - 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
KpWBf3s4NpI 
6. Calculatio
n of RWA for 
credit risk. – BIS. 
– December, 
2019. - 18 p. – 
[інтернет 
ресурс] - 
https://www.bis
.org/basel_frame
work/chapter/C
RE/20.htm?&inf
orce=20191215&
published=2019
1215 

особливості здійснення // 
Світ фінансів 2012. - №1. 

б) пільгові кредитні програми 
МВФ; 
в) SDR. Обмінний курс, 
процентна ставка за SDR. 
Банк міжнародних розрахунків 
(BIS) та його роль у 
функціонуванні міжнародних 
фінансів. 
еволюція функції та місії BIS; 
комітети BIS; 
суть регуляторних функцій 
комітету банківського нагляду; 
«Базель І», «Базель І»І, «Базель 
ІІІ». 
 
Вимоги «Базель ІІІ» щодо якості 
капіталу банку: 
а) Tier 1 capital. Total regulatory 
capital; 
вимоги до ліквідності банку; 
 показники лівереджу. 
Сек`юритизація банківських 
активів як інструмент  
підвищення рівня адекватності 
власного капіталу: механізм 
реалізації 
класична і синтетична 
сек’юритизація. 

https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/CRE/20.htm?&inforce=20191215&published=20191215
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 ставлення Базеля ІІІ до 
сек`юритизації активів банками: 
Базель IV. 
 

9-
11. 

Платіжний баланс та 
міжнародна інвестиційна 
позиція країни 

лекція Balance of 
payments and 
international 
investment 
position manual. – 
Washington D.C.: 
International 
monetary Fund, 
2009. – 351 p. 

1. Аналітична 
економіка: макроекономіка і 
мікроекономіка: підручник у 
2 кн. / за ред. С.М. 
Панчишина, П.І. Островерха. 
- 4-те видання, виправлене та 
доповнене. - Л. : Апріорі, 
2020. - Кн. 1: Вступ до 
макроекономіки. 
Макроекономіка. - ISBN 978-
617-629-538-9. - С. 267-284. 

2. 3.Butler, K. C. Multinational 
finance. Chichester, West 
Sussex: J. Wiley, 2012. - P.22-
26. 

4.International finance: training 
manual, 5th edition, revised 
and enlarged. – Edited by 
Yuriy Kozak. – Kiev – 
Chisinau – Katowice – New 
York – Tbilisi: CUL, 2015 – P. 
77-92. 

5. Overview of the Framework 
he International accounts // 

Суть та методика складання 
платіжного балансу відповідно 
до методики МВФ  Balance of 
payments and international 
investment position manual 
(2009): 
концептуальна основа 
складання платіжного балансу. 
Класифікація статей 
платіжного балансу. кредит і 
дебет. Чисте придбання 
активів і чисте прийняття 
зобов’язань; 
відображення експортних та 

імпортних операцій із 

товарами та послугами; 

відображення у платіжному 

балансі операцій із 

первинними і вторинними 

доходами; 

відображення фінансових 

потоків від операцій із 

капіталом. 

Фінансовий рахунок 
платіжного балансу: 

4 год 
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IMF eLibrary – [інтернет 
ресурс]- 
https://www.elibrary.imf.org/vi
ew/books/069/09838-
9781589068124-en/ch02.xml 

6.Selected Issues in Balance of 
Payments and International 
Investment Position Analysis // 
IMF eLibrary – [інтернет 
ресурс]- 
https://www.elibrary.imf.org/vi
ew/books/069/09838-
9781589068124-en/ch14.xml# 

 

 

відображення припливу і 

відпливу прямих і 

портфельних інвестицій; 

вартісна оцінка та 

відображення у платіжному 

балансі похідних фінансових 

інструментів; 

компоненти резервних активів 

і пов'язаних резервних 

зобов'язань. 

Відображення валютно-
кредитних відносин із МВФ у 
платіжному балансі і 
міжнародній інвестиційній 
позиції країни;  
відображення у платіжному 
балансі резервної позиції 
країни у МВФ; 
розподіл SDR; авуари СДР; 
відображення кредитних 
операцій із МВФ у платіжному 
балансі і міжнародній 
інвестиційній позиції країни-
члена. 
Показники 
зовнішньоекономічної 
діяльності країни: 
взаємозв’язки рахунків 
платіжного балансу; 
аналітична і стандартна 
форми подання платіжного 
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балансу. Активний платіжний 
баланс. Пасивний платіжний 
баланс; 
міжнародна інвестиційна 
позиція країни та її зв`язок із 
платіжним балансом; 
чинники, що впливають на 

стан платіжного балансу та 

чисту міжнародну 

інвестиційну позицію. 

Методи фінансування 

дефіциту платіжного балансу: 

ринкові методи фінансування 

дефіциту поточного рахунку 

платіжного балансу; 

використання резервних 

активів держави; 

застосування заходів 
макроекономічної політики 
для подолання 
незбалансованості. 
 

12
-

14. 

Умови паритетності на 
міжнародному фінансовому 
ринку. 

a.  

лекція 1.Rogoff K. S. The 
Purchasing Power 
Parity Puzzle. - 
Journal of 
Economic 
Literature. - 34 

1. Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський університет» , 
2014. – 447 с. 

Суть та критерії досягнення 
рівноваги на міжнародних 
фінансових ринках. Первісні 
теорії формування валютного 
курсу: 
концепції абсолютного та 
відносного паритету 
купівельної спроможності; 

2 год 
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(June 1996). – P. 
647–668. 

2. Шемет Т.В. Теорія і 
практика валютного курсу: 
Навчальний посібник / За 
ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 
2006. – 358 с. 
3. Butler, K. C. (2008). 
Multinational finance. 
Chichester, West Sussex: J. 
Wiley. 
4. Економіка грошей, 
банківської справи і 
фінансових ринків [Текст] : 
підручник / Ф. С. Мишкін ; 
пер.з англ. : С. Панчишин, Г. 
Стеблій, А. Стасишин. - К. : 
1998. - 963 с. 

  

причини обмеженості теорії 
паритету купівельної 
спроможності. 
Монетарний підхід до 
визначення валютного курсу 
модель гнучкої ціни Френкеля, 
Муса, Білсона; 
модель твердої ціни 
Дорнбуша. Ефект 
«перестрибування». 
Концепції непокритого і 
покритого процентного 
паритету.  
суть процентного паритету. 
Непокритий процентний 
паритет; 
покритий процентний 
паритет. Форвардний 
валютний курс. Умови 
проведення арбітражних 
операцій; 
умови проведення покритого 
процентного арбітражу; 
міжнародний ефект Фішера. 
Умови проведення 
арбітражних операцій на 
валютному ринку 
рівноважний валютний курс 
визначення валютного курсу; 
тристоронній арбітраж. 
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15
-

16. 

 Міжнародний валютний 
ринок 

лекція 1. Triennial 
Central Bank 
Survey of Foreign 
Exchange and 
Over-the-counter 
(OTC) Derivatives 
Markets in 2019. 
BIS, 2019. - 
[інтернет ресурс] 
- 
https://www.bis.or
g/statistics/rpfx19.
htm 

2. . Bloomberg 
vs. Reuters: 
What’s the 
Difference? – 
[інтернет ресурс] 
– Investopedia. - 
https://www.invest
opedia.com/article
s/investing/052815
/financial-news-
comparison-
bloomberg-vs-
reuters.asp  

7. We are 
Refinitiv. – 
[інтернет 

 1.  Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – С.53-
70. 

2. Божидарнік Н.В. 
Валютні операції. – К.: 
«Центр учбової літератури», 
2019. – С.22-80. 

3. Levich, R. M. 
International Financial Markets 
: Prices and Policies . Second 
Edition, , McGraw-Hill/Irwin, 
2001. - ISBN: 0-07-233865-2. 
–Chapter 3. 

4. Шемет Т.В. Теорія і 
практика валютного курсу: 
Навчальний посібник / За 
ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 
2006. – С. 75-93. 

6 

Суть та особливості 
міжнародного валютного ринку: 
визначення міжнародного 
валютного ринку; 
функції міжнародного валютного 
ринку; 
сучасні тенденції розвитку 
міжнародного валютного ринку 
(Triennial Central Bank Survey of 
Foreign Exchange and Over-the-
counter (OTC) Derivatives Markets 
in 2019) 
Структура міжнародного 
валютного ринку та 
біржова та позабіржова торгівля;  
суб’єкти валютного ринку; 
діяльність відділу валютного 
ділингу транснаціонального 
банку; 
роль міжнародних фінансових 
центрів і функціонуванні 
валютного ринку. 
Особливості організації торгів на 
міжнародному валютному ринку: 
 валюті курси bid і ask; 
валютний спред та чинники що 
його визначають міжбанківська 
торгівля; 

2 год. 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm
https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm
https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm


28 

Ти
жд
ен
ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 
заняття  

Матеріали Література Завдання 
К-ть 

год. 

ресурс]– 
https://www.refinit
iv.com/en/about-us 

 

торгівля через голосових 
брокерів; 
торгівля через електронні 
брокерські системи 
 

17
-

18. 

Валютні операції лекція Foreign Exchange 
statistics. – BIS – 
[Електронний 
ресурс] - 
https://www.bis.or
g/statistics/about_f
x_stats.htm?m=6%
7C381%7C674 

Література 

1. Божидарнік Н.В. 
Валютні операції. – К.: 
«Центр учбової літератури», 
2019. – С.396-479. 

2. Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – С.173-
210. 

3. Шемет Т.В. Теорія і 
практика валютного курсу: 
Навчальний посібник / За ред. 
Рогача О.І. – К.: Либідь, 2006. 
– С.139-160. 

4. Butler, K. C. 
Multinational finance. 
Chichester, West Sussex: J. 
Wiley, 2012.- P. 109-193. 

5. Darškuvienė V. 
Financial Markets. 

Суть та види валютних операцій.  
Валютні цінності; 
класифікація валютних операцій. 
Поточні конверсійні операції: 
види і особливості; 
види поточних валютних 
операцій; 
валютні операції тод і том;  
техніка і традиції валютного 
ринку спот. 
Визначення валютної позиції 
банку: 
закрита і відкрита валютні 
позиції;  
оцінка довгої і короткої відкритої 
валютної позиції банку; 
нормативи відкритої валютної 
позиції банку; 
геджування ризиків відкритої 
валютної позиції.  
Види строкових валютних 
операцій: 
загальна характеристика 
строкових валютних операцій; 

4 год. 
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Development and Approbation 
of Applied Courses Based on 
the Transfer of Teaching 
Innovations in Finance and 
Management for Further 
Education of Entrepreneurs and 
Specialists in Latvia, Lithuania 
and Bulgaria, 2010.- P. 120-
140. [інтернет-ресурс] 
https://www.studocu.com/ko/d
ocument/sungkyunkwan-
university/industrial-
organization/valdone-
darskuviene-lecture-notes-on-
financial-markets/20335818 \ 

6. Levich, R. M. 
International Financial Markets 
: Prices and Policies . Second 
Edition, , McGraw-Hill/Irwin, 
2001. - ISBN: 0-07-233865-2. – 
Chapters 6, 11,12,13. 

 

біржові і позабіржові валютні 
операції; 
конверсійні валютні операції; 
спекулятивні валютні операції; 
валютні операції геджування. 
Форвардні операції на валютному 
ринку: 
специфічні особливості 
форвардних валютних операцій.  
визначення форвардного 
валютного курсу за допомогою 
методу «аутрайт». Своп-ставки;  
геджування валютних ризиків за 
допомогою валютних 
форвардних контрактів; 
форвардний валютний контракт 
без постачання базового активу. 
Валютний ф`ючерс: 
інституційні особливості 
укладання ф`ючерсних угод  
відмінності між ф’ючерсними та 
форвардними валютними 
операціями; 
розрахунок маржі для ф’ючерсів 
на купівлю та продаж валюти. 
Поняття базису; 
особливості здійснення 
геджування з допомогою 
ф’ючерсних угод. 
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Опціонні валютні контракти:  
типи опціонів (option-put, option-
call) та стилі (американський, 
європейський та інші); 
ціна виконання опціону, опціонна 
премія (ціна опціону), внутрішня 
вартість опціону. Чинники, що 
впливають на величину опціонної 
премії; 
особливості здійснення 
геджування валютних ризиків за 
допомогою опціонних стратегій. 
Своп-операції на валютному 
ринку та їх види: 
процентний своп, процентно-
валютний своп, валютний своп; 
своп-операції репорт та депорт; 
особливості здійснення 
геджування валютних ризиків за 
допомогою свопів. 
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19 
- 

20. 

Міжнародний ринок 
грошей 

лекція 1. Internation
al Money Market. 
- [інтернет 
ресурс] 
http://www.tutorial
spoint.com/internat
ional_finance/inter
national_money_m
arket.htm 

 

1.  Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – С. 83-
96. 

2.   Boughton J. M. The 
monetary approach to exchange 
rates : what now remains? / 
James M. Boughton.- 
Department of economics 
Princeton university Princeton, 
New Jersey, Oct. 1988. – 36 p. 

3. Darškuvienė V.  
Financial Markets. - 
Development and Approbation 
of Applied Courses Based on 
the Transfer of Teaching 
Innovations in Finance and 
Management for Further 
Education of Entrepreneurs and 
Specialists in Latvia, Lithuania 
and Bulgaria, 2010. P. 33-55. – 
[інтернет-ресурс] 
https://www.studocu.com/ko/d
ocument/sungkyunkwan-
university/industrial-
organization/valdone-

Суть та особливості механізму 

функціонування міжнародного 

ринку грошей: 

чинники виникнення та функції 

міжнародного ринку грошей; 

суб’єкти міжнародного ринку 

грошей; 

ринок іноземних 

короткострокових цінних 

паперів; ринок євровалют; 

особливості механізму 

функціонування міжнародного 

ринку грошей: строковість цінних 

паперів; вартість фінансових 

ресурсів; ліквідність цінних 

паперів. 

Інструменти міжнародного ринку 

грошей: 

комерційні папери і депозитні 

сертифікати;  

the interbank market loans, 

банківські акцепти, векселі, угоди 

репо; 

короткострокові державні цінні 

папери: IOU, Treasury bills etc; 

4  

год. 
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darskuviene-lecture-notes-on-
financial-markets/20335818 

4. Choudhry M. The Bond 
and Money Markets: Strategy, 
Trading, Analysis. - 
Butterworth-Heinemann, 2001. 
– P. 53-80; 414-417, 599-617. 

5. International Capital 
Market Association (2007). 
European REPO Market 
Survey, Number 12, conducted 
December 2006, Zürich, ICMA 

7. Levich, R. M. 
International Financial 
Markets: Prices and Policies. 
Second Edition, McGraw-
Hill/Irwin, 2001. - ISBN: 0-07-
233865-2. – Chapter 9. Chapter 
11. 

Back up lines, Note issuance 

facility. 

Механізми інвестування на 

міжнародному ринку грошей: 

визначення віддачі на активи 

міжнародного ринку грошей: Rate 

on a discount basis, add-on rate, 

bond-equivalent yield, annual yield 

to maturity, Semiannual yield to 

maturity; 

геджування валютних ризиків за 

допомогою форвардних 

контрактів. 

Деривативи на міжнародному 

ринку грошей: 

коротокострокві процентні 

форварди ( forward rate fgreement 

(FRA)); 

Деривативи на міжнародному 

ринку грошей: 

короткострокові процентні 

форварди ( forward rate 

fgreement (FRA)); 

б) коротокострокові процентні 

ф’ючерси (short term interest 

rate futures). 
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в) геджування процентних 

ризиків за допомогою 

деривтаивів міжнародного 

ринку грошей. 

Суть та специфічні 

характеристики євроринку:  

історичні умови виникнення 

євроринку;  

євровалюта. Сегменти євроринку; 

в) особливості ціноутворення на 

ринку євровалют. 

Механізм функціонування ринку 

євровалют: 

інструменти формування 

пропозиції фінансових ресурсів  

на ринку євровалют. 

євродепозитні сертифікати: види 

та характеристики; 

євровалютне кредитування. 

Синдиковані кредити та 

процедура  їх організації. 

Роловерні єврокредити; 

інші кредитні інструменти на 

ринку євровалют (євроноти, 

єврокомерційні папери, 
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поновлювані кредити, кредитні 

лінії, тощо).  

Роль євроринку у міжнародних 

валютно-кредитних відносинах: 

зовнішній арбітраж на ринку 

євровалют; 

внутрішній арбітраж на ринку 

євровалют. 

21
-

23. 

Міжнародний ринок 
боргових цінних паперів 

лекція  History of the 
Eurobond Market// 
International 
Capital Mrket 
Assocoation. - 
[інтернет ресурс] 
https://www.icmag
roup.org/About-
ICMA/history/hist
ory-of-the-
eurobond-market/ 

  1.  Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – С.109-
128 

2. Darškuvienė V.  
Financial Markets. 
Development and Approbation 
of Applied Courses Based on 
the Transfer of Teaching 
Innovations in Finance and 

Міжнародний ринок цінних 
паперів: 
суть, валютна та інструментальна 
структура міжнародного ринку 
цінних паперів; 
суб’єкти міжнародного ринку 
цінних паперів; 
чинники та тенденції розвитку 
міжнародного ринку цінних 
паперів; 
роль міжнародних організацій 
ICMA,  IOSCO. 

2 год 
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Management for Further 
Education of Entrepreneurs and 
Specialists in Latvia, Lithuania 
and Bulgaria, 2010.- P.57-71. 
[інтернет-ресурс] 
https://www.studocu.com/ko/d
ocument/sungkyunkwan-
university/industrial-
organization/valdone-
darskuviene-lecture-notes-on-
financial-markets/20335818 \ 

3. Choudhry M. The Bond 
and Money Markets: Strategy, 
Trading, Analysis. - 
Butterworth-Heinemann, 2001. 
– P. 277-303; 4357- 372; 378-
393; 496-503. 

4.  Levich, Richard M. 
International Financial Markets 
: Prices and Policies . Second 
Edition, , McGraw-Hill/Irwin, 
2001. - ISBN: 0-07-233865-2. 
– Chapter 10. 

Характеристика інструментів 
міжнародного ринку облігацій: 
види фінансових інструментів 
міжнародного ринку обілгацій: 
єврооблігації, іноземні, глобальні 
облігації. 
оцінка ринкової ціни облігації з 
фіксованим доходом, її поточної 
віддачі та дохідності на час 
погашення; оцінювання облігації 
з нульовим купоном; 
оцінка кредитного ризику та 
рейтингу на міжнародному ринку 
обілгацій. Junk bonds. 
Ринок іноземних облігацій:  
принципи функціонування ринку 
іноземних облігацій. Види 
іноземних облігацій; 
особливості емісії іноземних 
облігацій;  
ринки іноземних облігацій 
Швейцарії, Сінгапуру, Канади, 
США, Великої Британії.  
Ринок єврооблігацій: 
інституційна структура ринку 
єврооблігацій  
види єврооблігацій. Класифікації 
єврооблігацій за виплатою 
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купонного доходу, за способом 
погашення); 
особливості розміщення 
єврооблігацій на первинному 
ринку. Андерайтинг;  
порівняльний аналіз ринків 
єврооблігацій та іноземних 
облігацій єврооблігацій. 
Торгівля на ринку єврооблігацій: 
вторинний ринок єврооблігацій; 
вплив трансакційних витрат на 
ціноутворення: оцінка 
ефективного спреду на ринку 
єврооблігацій та оншорному 
ринку; 
стратегії проведення арбітражу на 
ринку єврооблігацій. 
Інфраструктура ринку 
єврооблігацій: 
депозитарно-клірингові системи 
(CEDEL, CLEARSTREAM 
BANKING); 
професійні організації ринку 
єврооблігацій (IPMA, ISMA, 
ICMA). 
 

24
-

25. 

Міжнародний ринок 
титулів власності  

лекція  1. Investor 
Bulletin: American 
Depositary 

1. Основи 

міжнародних фінансів: 

підручник / За ред. О.І. 

Загальна характеристика 

міжнародного ринку акцій: 
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Receipts// US 
Securities and 
Exchange 
Commission. – 
August 2012 – 
[інтернет ресурс] 
https://www.sec.go
v/files/adr-
bulletin.pdf2021 

2. The Year 
Ahead: The 
Depositary 
Receipts Market in 
2021. – The Bank 
of New York 
Mellon 
Corporation, BNY 
Mellon (BNY 
Mellon). - April 
2021. - [інтернет 
ресурс] 
https://www.bnym
ellon.com/us/en/in
sights/all-
insights/the-year-
ahead-the-dr-
market-in-
2021.html 

Рогача. – 2-е вид. доп. - К.: 

Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. –  

С.129-143. 

2. Darškuvienė V.  

Financial Markets. 

Development and 

Approbation of Applied 

Courses Based on the 

Transfer of Teaching 

Innovations in Finance and 

Management for Further 

Education of Entrepreneurs 

and Specialists in Latvia, 

Lithuania and Bulgaria, 

2010.- P.73-106. [інтернет-

ресурс] 

https://www.studocu.com/

ko/document/sungkyunkw

an-university/industrial-

organization/valdone-

darskuviene-lecture-notes-

on-financial-

markets/20335818 \ 

3. Levich, R. M. 

International Financial 

еволюція міжнародного ринку 

акцій; 

сегментація міжнародного 

ринку титулів власності; 

інструменти міжнародного 

ринку акцій. іноземні акції, 

євроакції, глобальні акції; 

депозитарні розписки. 

Ринок депозитарних розписок: 

загальна характеристика 

депозитарних розписок; 

типи програм АДР;  

 переваги інвестування через 

механізм депозитарних 

розписок. 

Основні показники 

функціонування 

міжнародного ринку акцій:  

види та призначення 

фондових індексів; 

методики побудови індексів 

фондового ринку; 

глобальні регіональні і 

національні фондові індекси; 

напрямки використання 

фондових індексів 

міжнародними інвесторами. 

https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
https://www.studocu.com/ko/document/sungkyunkwan-university/industrial-organization/valdone-darskuviene-lecture-notes-on-financial-markets/20335818%20/
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3.Quinsese P. 
Global Equity 
Views// 
J.P.Morgan Assest 
Management. - 2Q 
2022. – 5 p. 
[інтернет ресурс] 
https://am.jpmorga
n.com/content/dam
/jpm-am-
aem/global/en/insi
ghts/portfolio-
insights/global-
equity-views.pdf 

Markets : Prices and Policies 

. Second Edition, , McGraw-

Hill/Irwin, 2001. - ISBN: 0-

07-233865-2. – Chapter 15. 

4. Gandh, D. S. 

International equity market 

// International Journal of 

Advanced Research in ISSN: 

2278-6236 Management 

and Social Sciences. - Vol. 4 

| No. 4 | April 2015. ISSN: 

2278-6236. P.107-115. 

[інтернет ресурс] – 

https://garph.co.uk/IJARM

SS/Apr2015/10.pdf 

 

 

26.   Фінансова система 
багатонаціональної 
компанії 

лекція  1) Міжнародні фінанси 
[Текст] : навч. посіб. / О. М. 
Мозговий, Т. Є. 
Оболенсюка, Т. В. Мусієць 
та н.. ; за заг. н. . Д-ра екон. 
наук, н. . О. М. Мозгового. – 
К. : КНЕУ, 2005. 
2) Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-
поліграфічний центр 

1. Особливості бізнес-

моделі багатонаціональної 

компанії: відмінності між 

мультинаціональними, 

глобальними, міжнародними 

та транснаціональними 

компаніями; вплив процесів 

посилення фінансової 

лібералізації на бізнес-модель 

функціонування 

багатонаціональних компаній; 

2 год.  

https://garph.co.uk/IJARMSS/Apr2015/10.pdf
https://garph.co.uk/IJARMSS/Apr2015/10.pdf
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«Київський університет» , 
2014. – 447 с. 
3) Шемет Т.В. Теорія і 
практика валютного курсу: 
Навчальний посібник / За 
ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 
2006. – 358 с. 
4) Butler, K. C. (2008). 
Multinational finance. 
Chichester, West Sussex: J. 
Wiley. 
5) Levich, Richard M.. 
(1998). International Financial 
Markets : prices and policies . 
Boston: McGraw Hill 

 

чинники інтерналізації 

фінансових трансакцій БНК. 

Фінансова система БНК: суть 

та чинники формування 

фінансової системи БНК; 

механізми та інструменти 

фінансової системи БНК; 

внутрішні та зовнішні джерела 

фінансування БНК. Pecking 

order.  

Зовнішні джерела 

фінансування БНК: 

фінансування БНК на ринку 

акцій; фінансування БНК на 

міжнародному ринку 

позикових капіталів;  

міжнародне короткострокове 

фінансування БНК.  

 

27
-

30 

Механізми 

інтерналізації 

капітальних потоків 

БНК 

 

лекція 

  

1. OECD 
(2017), Model 
Tax 
Convention on 
Income and on 
Capital: 
Condensed 

3. Основи 
міжнародних фінансів: 
підручник / За ред. О.І. 
Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 

Трансферне ціноутворення: 

ефект переміщення фондів; 

податковий та митний ефекти; 

наслідки застосування 

трансферного ціноутворення в 

умовах валютного контролю; 

моніторинг трансферних цін. 

4 год. 
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Version 2017, 
OECD 
Publishing, 
Paris, https://d
oi.org/10.1787/
mtc_cond-
2017-en 
2. Thin 
capitalisation 
legislation a 
background 
paper for country 
tax 
administrations. 
(Pilot version for 
comments) 
OECD. Tax and 
Development. 
Initial draft 
August 2012. - P. 
3-8) – [інтернет-
ресурс]- 
https://www.oec
d.org/ctp/tax-
global/5.%20Thi
n_Capitalization
_Background.pd
f 

університет» , 2014. – 
С.317-342. 
4. Міжнародні 
фінанси: Навчальний 
посібник/За ред. 
Козака Ю.Г., 
Логвінової Н.С., 
Барановської М.І. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2011. – 
С.165-185, 212-251. 
5. Міжнародні 
фінанси: Підручник/за 
ред. О.І. Рогача. – К.: 
Либідь,2003. – С. 347-
379. 
6. Податковий 
кодекс України. Статті. 
39, 103, 141, 167. 171. 
- [інтернет ресурс] -
https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2755-17 
7. Руденко Л.В. 
Транснаціональні 
корпорації/ Навч.-
метод. посібник для 
самостійного вивчення 
дисципліни - К.: КНЕУ, 
2004. – 277 с. 

Державне регулювання 

трансферного ціноутворення: 

Податковий кодекс України 

про трансферне 

ціноутворення. Принцип 

витягнутої руки. 

Контрольована операція. 

Пов`язана особа;  

правила трансферного 

ціноутворення і алокації 

доходу; 

світовий досвід регулювання 

трансферного ціноутворення. 

Фінансовий механізм Leads & 

Lags.  

Роль центрів повторних 

рахунків в управлінні 

внутрішньокоропоративними 

потоками капіталів. 

Дивідендна політика БНК як 

інструмент 

внутрішньокопрораційного 

переміщення фондів: 

теорії дивідендної політики. 

Marginal principle of retained 

earnings; 

https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
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8. Рущишин Н.М. 
Галько Н.В. Правила 
«тонкої капіталізації»: 
зарубіжний та 
вітчизняний досвід 
//Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. – 2017. – С. 
478-482. – [інтернет 
ресурс] - 
http://www.visnuk.com
.ua/ru/publication/100
003578-tonka-
kapitalizatsiya 
9. Butler, K. C. 
Multinational finance. 
Chichester, West 
Sussex: J. Wiley, 2012. - 
P.411-435. 
10. Kayis-Kumar 
A. What's BEPS got to do 
with it? Exploring the 
effectiveness of thin 
capitalisation 
rules. Journal of Tax 
Research. - Vol. 2, No. 
14 (16 December 2016). 
- P. 359-386. 
 

суть та критерії формування 

дивідендної політики БНК; 

валютні ризики та фінансові 

умови у країнах базування 

філій як чинник трансферу 

дивідендів БНК; 

вплив валютного контролю у 

країнах базування підрозділів 

на дивідендну політику БНК. 

Вплив податкового 

законодавства на дивідендну 

політику БНК. 

Worldwide vs territorial  

taxation. Види міжнародних 

угод про уникнення 

подвійного оподаткування. 

Foreign tax credit limitation; 

типи договорів про уникнення 

поданого оподаткування. 

Податковий кредит 

податковий залік; 

податкові гавані. Фактори, що 

визначають форми організації 

офшорних центрів БНК. 

Трансфери комісійних 

платежів та платежів за 

технологію (fees and royalties) 

http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100003578-tonka-kapitalizatsiya
http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100003578-tonka-kapitalizatsiya
http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100003578-tonka-kapitalizatsiya
http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100003578-tonka-kapitalizatsiya
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як механізм фінансової 

системи БНК. 

Суть та причини застосування 

внутрішньокорпораційних 

кредитів БНК: 

механізм застосування та 

оцінка вигоди БНК від 

фасадного кредиту; 

паралельні кредити; 

вплив вітчизняного 

податкового законодавства на 

вибір способів кредитування 

підрозділів іноземних БНК в 

Україні. 

Поняття тонкої капіталізації: 

підходи до визначення 

максимальної суми 

нарахованих процентів за 

кредитами БНК, що 

включають до витрат 

виробництва;  

правила тонкої капіталізації в 

Україні; 

BEPS. Етапи реалізації BEPS в 

Україні. 

Вибір валюти рахунків 

внутрішньокорпораційних 
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трансакцій, як специфічний 

механізм фінансової системи 

БНК: 

механізм вибору валюти 

розрахунків та його вплив на 

оптимізацію податкових 

платежів БНК; 

особливості вибору валюти 

рахунків у випадку 

запровадження валютного 

контролю у країні базування 

підрозділу БНК. 

 

31
-

32. 

Міжнародна 
диверсифікація 

активів 
 

лекція 1. Citywire 
selector – for 
professional 
Investors. - 
[інтернет ресурс]. 
-
https://citywiresele
ctor.com/funds-
and-
managers#ratings 

 

2. The 
Benefits and 
Advantages of 
Global 

1. Основи міжнародних 
фінансів: підручник / За ред. 
О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 
К.: Видавничо-поліграфічний 
центр «Київський 
університет» , 2014. – С. 269-
286. 

2. Економіка грошей, 
банківської справи і 
фінансових ринків [Текст] : 
підручник / Ф. С. Мишкін ; 
пер.з англ. : С. Панчишин, Г. 
Стеблій, А. Стасишин. - К. : 
1998. – C.107-146. 

Теорія попиту на активи: 

визначники попиту на актив; 

очікувана віддача на активи. 

поточний дохід (віддача) на 

актив. Дохід на актив на момент 

погашення. Real after tax yeald. 

оцінка віддачі на іноземні 

активи.  Індекс Шарпа 

Вимірники ризику фінансових 

активів: 

систематичний та 

ідіосинкратичний ризики; 

4 год. 



44 

Ти
жд
ен
ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 
заняття  

Матеріали Література Завдання 
К-ть 

год. 

Diversification In 
Investments, 
Video/Podcast by 
Mission 
WealthApril 20, 
2021 - 
[електронний 
ресурс] - 
https://missionwea
lth.com/the-
benefits-and-
advantages-of-
global-
diversification/ 

3.  Кешенкова Н.В. 
Генезис розвитку теорії 
портфельних інвестицій. - 
Економічний нобелівський 
вісник. - 2014.  - №1(7) – С. 
223-227. 

4. Bartran S. International 
portfolio investment: theory, 
evidence, and institutional 
framework. – Academia, 2001. 
– [інтернет ресурс] - 
https://www.academia.edu/190
2360/International_portfolio_in
vestment_theory_evidence_and
_institutional_framework 

5. Butler, K. C. 
Multinational finance. 
Chichester, West Sussex: J. 
Wiley, 2012.- P. 531-590. 

6. Choudhry M. The Bond 
and Money Markets: Strategy, 
Trading, Analysis. - 
Butterworth-Heinemann, 2001. 
– P. 939-979.  

7. Marcowitz H.M. 
Porfolio Selection // The 
Journal of Finance. – 1952. -
Vol. 7, № 1. – Р. 77-91. 

моделювання премії за ризик. 

Capital asset pricing model 

(CAPM);  

індекси α і β. 

Аналіз інвестиційного портфеля: 

суть та принципи формування 

ефективного інвестиційного 

портфеля; 

показники коваріації та кореляції 

дохідностей активів: 

методи оцінки ризику портфеля 

активів. 

Диверсифікація портфеля 

активів: 

еволюція теорій портфельного 

інвестування; 

диверсифікація Марковіца. 

Модель Блека-Шоулза; 

принципи та цілі диверсифікації 

портфеля активів. 

Міжнародна диверсифікація 

портфеля активів: 

міжнародна модель оцінювання 

капітальних активів (ICAPM). 

International beta; 
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8. Solnik B. Internationl 
Investmens: 5th ed. – Boston, 
San Francisko, New York: 
Pearson Addison Wesley, 
2004. – 760 p. 

 

чинники і cстратегії міжнародної 

диверсифікації активів; 

переваги міжнародного 

портфельного інвестування; 

роль інститутів спільного 

інвестування у міжнародній 

диверсифікації фінансових 

активів (ETF, mutual fund, hedge 

fund, index fund). 

 
професор 
кафедри аналітичної економії 
та міжнародної економіки                                                                                                                                                                 Грабинська І. 


