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

семестрах). 

Коротка анотація курсу 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» присвячена вивченню структури та принципів 

функціонування cвітової 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 фінансоовму 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 посталеної мети визначено наступні цілі: 

1) вивчення сутності та осоновних елементів системи міжнародних фінансів   та 

принципів їх функціонування; 
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2) вивчення поняття та принципів досягнення паритеності та навички виявлення умов 

для проведення арібражних операцій на міжнародному фінансовому ринку; 

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 перерохподіл 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 міжнардних фінансів. 

 

Література для вивчення дисципліни 

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. 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. 

4. Основи міжнародних фінансів: підручник / За ред. О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» , 2014. – 447 с. 

5. Перар Ж. Управление международними денежними потокамию – М., 1998. 

6. Шемет Т.В. Теорія і практика валютного курсу: Навчальний посібник / За ред. Рогача 

О.І. – К.: Либідь, 2006. – 358 с. 

7. Butler, K. C. (2008). Multinational finance. Chichester, West Sussex: J. Wiley. 

8. Levich, Richard M.. (1998). International Financial Markets : prices and policies . Boston: 

McGraw Hill 



5 

9. Balanсe of Payments and International Investment Position manual. – Sixth  edition. 

Washington, 2009. 

10.  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. 

11. 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 

12. World Investment Report 2020. – Unctad, Geneva, 2020. - [електронний ресурс] 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769 

13. Balanсe of Payments and International Investment Position manual. – Sixth  edition. 

Washington, 2009. 

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

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

15. Податковий кодекс України – [Електронний ресурс] - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

16. Annual Report 2018 International Organization of securities commissions. – 

[Електронний ресурс] - https://www.iosco.org/annual_reports/2018/ 

 

Тривалість курсу 9 кредитів, 270 год. 

Обсяг курсу 

120 аудиторних годин 

З них: 

60  годин лекцій 

60 годин  практичних занять 

150 годин самостійної роботи 

https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://www.iosco.org/annual_reports/2018/
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Очікувані результати навчання 

o Після завершення курсу студент повинен: 

o Знати:   
o структуру, складники та функції світової фінансовї 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  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 застосвувати базові знання про техніку та методику укладання  біржових та 

позабіржових, поточних та строкових угод на міжнаролному фінансовму ринку задля 

хеджування фінанаових ризиків та/або отримання спекулятивного прибутку; 

o використовувати фінансові деривативи для формування  стратегій хеджування 

фінансових ризиків та проведення арбітражних операцій на фінансовому ринку; 

o застосовувати та анлізувати специфічні методи та інструменти 

внутрішньофірмового переміщення фінансових ресурсів ТНК. 
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Формат курсу Очний 

Теми 

Лекційна тематика: 

1. Міжнародні фінанси як галузь економічних знань 

2. Механізми функціонування міжнародних фінансів 

3. Суб’єкти міжнародних фінансів. Центральний банк. 

4. Суб’єкти міжнародних фінансів: міжнародні фінансові організації 

5. Суб’єкти міжнародних фінансів: банк міжнародних розрахунків. 

6. Умови паритетності на міжнародному фінансовому ринку. 

7. Архітектура світових фінансів. Міжнародна банківська діяльність 

8. Архітектура світових фінансів: міжнародне портфельне інвестування 

9. Архітектура світових фінансів: фінансова система ТНК 

10. Трансферне ціноутворення ТНК 

11. Дивідендна політика ТНК 

12. Внутрішньокорпоративне кредитування. 

13. Архітектура світових фінансів: світовий фінансовий ринок 

14. Валютний ринок 

15. Поточні валютні операції 

16. Строкові валютні операції 

17. Міжнародний ринок грошей. Євроринок 

18. Світовий ринок позикових капіталів 

19. Міжнародний ринок облігацій. 
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20. Ринок єврооблігацій 

21. Міжнародний ринок акцій 

22. Фондові індекси 

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 

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. 

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); 

Усний іспит – до 50 балів. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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.  

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) 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 завадань), написання есе, виконання лабораторних 

(розрахункових робіт). 
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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.  Міжнародні фінанси як 

галузь економічних знань 

лекція KOF Globalisation 

Index 

[електронний 

ресурс] - 

https://kof.ethz.ch/

en/forecasts-and-

indicators/indicato

rs/kof-

globalisation-

index.html 

 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. 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. 

Міжнародні фінанси як 

підсистема світового 

господарства. Визначення та 

концепції міжнародних фінансів. 

Основні компоненти системи 

міжнародних фінансів. 

Функції міжнародних фінансів. 

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. Етапи еволюції 

світової валютної системи. 

Чинники, прояви та вимірники 

фінансової глобалізації. 

2 год. 

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
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Ти

жд

ен

ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 

заняття  
Матеріали Література Завдання 

К-ть 

год. 

4. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

 

Показники фінансової 

глобалізації. KOF Globalization 

Index. 

 

2-

3. 

Механізм функціонування 

міжнародних фінансів 

лекція 1. World 

Investment Report 

2020. – Unctad, 

Geneva, 2020. - 

[електронний 

ресурс] 

https://unctad.org/e

n/pages/Publicatio

nWebflyer.aspx?p

ublicationid=2769 

 

2. Balanсe of 

Payments and 

International 

Investment 

Position manual. – 

Sixth  edition. 

Washington, 2009. 

3. Степанюк Є.В. 

Міжнародні 

1. Міжнародна 

макроекономіка [Текст] : 

навч.посібник / ред. : Ю. Г. 

Козак , Ю. М. Пахомова , Н. 

С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 

2012. - 400 с. 

2. 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.  

3. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

 

Фінансові ресурси світу, 

міжнародні фінансові потоки їх 

класифікація і функції. Суть та 

види міжнародних фінансових 

активів. Класифікація 

міжнародних фінансових 

операцій; валютний курс. 

Платіжний баланс країни. 

Принципи складання платіжного 

балансу за методологією МВФ (6-

го видання "Керівництва з 

платіжного балансу та 

міжнародної інвестиційної 

позиції" (МВФ, 2009). 

Відображення експортних та 

імпортних операцій. 

Відображення у платіжному 

4 год 
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Ти

жд

ен

ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 

заняття  
Матеріали Література Завдання 

К-ть 

год. 

потоки капіталу 

та фактори 

вразливості 

фінансової 

системи / Є.В. 

Степанюк // 

Проблеми і 

перспективи 

розитку 

банківської 

системи України : 

зб. наук. праць / 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

"Українська 

академія 

банківської 

справи 

Національного 

банку України". - 

Суми, 2010. - 

Вип. 29. - С. 273-

290. 

балансі операцій із первинними і 

вторинними доходами. 

Принципи відображення у 

платіжному балансі країни 

фінансових відносин із МВФ. 

Аналітична і стандартна форми 

подання платіжного балансу.  

Міжнародна інвестиційна позиція 

країни та її зв`язок із платіжним 

балансом. 

Фактори, що впливають на стан 

платіжного балансу та чисту 

міжнародну інвестиційну 

позицію. 

 

4-

5. 

 Суб’єкти міжнародних 

фінансів. Центральний 

банк. 

лекція  1.De Facto 

Classification of 

Exchange Rate 

1. 1.Міжнародна 

макроекономіка [Текст] : 

навч.посібник / ред. : Ю. Г. 

Центральний банк. Завдання 

центрального банку країни у 

сфері міжнародних фінансів; 

4 год 
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 Regimes and 

Monetary Policy 

Framework –  

IMF - 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.imf.o

rg/external/np/mf

d/er/2006/eng/070

6.htm 

 

2. Annual Report 

on Exchange 

Arrangements and 

Exchange 

Restrictions 2018. 

–  

Електронний 

ресурс] -  

www.imf.org › 

Files › areaer-

2018-overview 

  

Козак , Ю. М. Пахомова , Н. 

С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 

2012. - 400 с 

2. 3.Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

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. 

Класифікація режимів валютних 

курсів. 

Класифікація режимів монетарної 

політики центральних банків. 

Роль Федеральної резервної 

системи США у функціонуванні 

світових фінансів. Механізм 

визначення Federal Funds Rate. 

Зв`язок між Fed Funds Rate і Prime 

Rate. 

Особливості монетарної політики 

ЄЦБ. 

Особливості взаємовідносин 

центрального банку із 

міжнародними фінансовим 

організаціями. 

6-

7. 

Суб’єкти міжнародних 

фінансів: міжнародні 

фінансові організації  

лекція 1. IMF Finances - 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.imf.or

 

1. Козак Ю. Г. 

Міжнародні фінанси 

Міжнародні фінансові організації 

як суб’єкти міжнародних 

фінансів.  Класифікація 

4 год 

https://www.imf.org/external/np/mfd/er/2006/eng/0706.htm
https://www.imf.org/external/np/mfd/er/2006/eng/0706.htm
https://www.imf.org/external/np/mfd/er/2006/eng/0706.htm
https://www.imf.org/external/np/mfd/er/2006/eng/0706.htm
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/AREAER/areaer-2018-overview.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/AREAER/areaer-2018-overview.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/AREAER/areaer-2018-overview.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/AREAER/areaer-2018-overview.ashx
https://www.imf.org/en/Data/IMF-Finances
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g/en/Data/IMF-

Finances  

 

2.МВФ-Україна: 

Лист про наміри 

та Меморандум 

про економічну 

та фінансову 

політику, 9 

червня 2020. – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://bank.gov.ua

/ua/news/all/list-

pro-namiri-ta-

memorandum-pro-

ekonomichnu-i-

finansovu-politiku-

ukrayini-ta-mvf-

vid-9-chervnya-

2020-roku 

  

[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.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. 

4. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За 

ред. О.І. Рогача. – 2-е вид. 

доп. - К.: Видавничо-

поліграфічний центр 

міжнародних фінансових 

організацій 

Причини виникнення  та функції 

МФО у системі міжнародних 

фінансів 

Склад групи Світового банку та 

місія її організацій. Міжнародний 

валютний фонд: основні завдання 

та принципи функціонування. 

Визначення квоти країни в МВФ. 

Специфіка кредитів МВФ. 

Кредитні механізми МВФ.  

Особливості відображення у 

платіжному балансі міжнародних 

фінансових операцій із МВФ. 

Резервна позиція МВФ. Авуари 

СДР і розподіл СДР. 

Курс СДР. Процентна ставка 

СДР. 

Пільгові та не пільгові кредитні 

інструменти МВФ. 

Монетарні умови співпраці 

України із МВФ. 

 

https://www.imf.org/en/Data/IMF-Finances
https://www.imf.org/en/Data/IMF-Finances
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/list-pro-namiri-ta-memorandum-pro-ekonomichnu-i-finansovu-politiku-ukrayini-ta-mvf-vid-9-chervnya-2020-roku
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«Київський університет» , 

2014. – 447 с. 

5. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

 

8. Суб’єкти міжнародних 

фінансів: банк міжнародних 

розрахунків. 

лекція  1. Basel III: 

international 

regulatory 

framework for 

banks. – 

[Електронний 

ресурс] -  

https://www.bis.o

rg/bcbs/basel3.ht

m 

2.Winkler  A. , 

Holdtrefe K. 

Basel IV: What 

will be its on 

Europe?// 

International 

Banker. -  June 

23, 2020. – 

[Електронний 

ресурс] - 

  

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. Міжнародні фінанси 

[Текст] : навч. Посіб. / О. М. 

Мозговий, Т. Є. Оболенстка, 

Т. В. Мусієць та н.. ; за заг. н. 

 Банк міжнародних розрахунків 

та його роль у функціонуванні 

міжнародних фінансів. Базель І, 

Базель ІІ, Базель ІІІ.  

Вимоги Базеля ІІІ щодо якості 

капіталу банку: 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. Ставлення Базеля ІІІ до 

синтетичної сук`юритизації. 

Базель IV. 

 

2 год 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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https://internatio

nalbanker.com/ba

nking/basel-iv-

what-will-be-its-

impact-on-

europe/ 

 

 

. Д-ра екон. Наук, н. . О. М. 

Мозгового. – К. : КНЕУ, 

2005. 

4. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

5. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

9-

10. 

Умови паритетності на 

міжнародному фінансовому 

ринку. 

a.  

лекція   1. Міжнародна 

макроекономіка [Текст] : 

навч.посібник / ред. : Ю. Г. 

Козак , Ю. М. Пахомова , Н. 

С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 

2012. - 400 с 

2. 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. Ранні теорії 

формування валютного курсу: 

концепції абсолютного та 

відносного паритету 

купівельної спроможності; 

Причини обмеженості теорії 

паритету купівельної 

спроможності. 

Монетарний підхід до 

визначення валютного курсу.  

Модель гнучкої ціни Френкеля, 

Муса, Білсона. Модель твердої 

4 год 

https://internationalbanker.com/banking/basel-iv-what-will-be-its-impact-on-europe/
https://internationalbanker.com/banking/basel-iv-what-will-be-its-impact-on-europe/
https://internationalbanker.com/banking/basel-iv-what-will-be-its-impact-on-europe/
https://internationalbanker.com/banking/basel-iv-what-will-be-its-impact-on-europe/
https://internationalbanker.com/banking/basel-iv-what-will-be-its-impact-on-europe/
https://internationalbanker.com/banking/basel-iv-what-will-be-its-impact-on-europe/
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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. 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. 

  

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. 

Міжнародний ефект Фішера. 

 

11. Архітектура світових 

фінансів: міжнародна 

банківська діяльність 

лекція  International 

Banking Statistics 

– BIS. - 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.o
rg/statistics/abou
t_banking_stats.
htm?m=6%7C31
%7C637 

 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. Міжнародні фінанси 

[Текст] : навч. Посіб. / О. М. 

 Складові елементи та суб’єкти 

світових фінансів. Світове 

фінансове середовище. 

Світовий фінансовий ринок. 

Міжнародна банківська 

діяльність. Міжнародні 

портфельні інвестиції. 

Фінанси транснаціональних 

корпорацій. 

2 год. 

https://www.bis.org/statistics/about_banking_stats.htm?m=6%7C31%7C637
https://www.bis.org/statistics/about_banking_stats.htm?m=6%7C31%7C637
https://www.bis.org/statistics/about_banking_stats.htm?m=6%7C31%7C637
https://www.bis.org/statistics/about_banking_stats.htm?m=6%7C31%7C637
https://www.bis.org/statistics/about_banking_stats.htm?m=6%7C31%7C637
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Мозговий, Т. Є. Оболенстка, 

Т. В. Мусієць та н.. ; за заг. н. 

. Д-ра екон. Наук, н. . О. М. 

Мозгового. – К. : КНЕУ, 

2005. 

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. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

5. Levich, Richard M.. 

(1998). International Financial 

Markets : prices and policies . 

Boston: McGraw Hill.   

 

Закономірності 

інтернаціоналізації банківської 

діяльності. Види міжнародних 

банків та їх характеристики. 

Функції транснаціональних 

банків. Міжнародна банківська 

конкуренція. 

 

12

-

13. 

Архітектура світових 

фінансів: міжнародне 

портфельне інвестування 

лекція 1.Coordinated 

Portfolio 

Investment 

Survey. – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://data.imf.or

 1. Міжнародна 

макроекономіка [Текст] : 

навч.посібник / ред. : Ю. Г. 

Козак , Ю. М. Пахомова , Н. 

С. Логвінова. - К. : ЦУЛ, 

2012. - 400 с 

 Суть та види міжнародного 

портфельного інвестування. 

Етапи еволюції теорії 

портфельних інвестицій. Модель 

Блека-Шозла 

4 год. 

https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363
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g/?sk=B981B4E3
-4E58-467E-
9B90-
9DE0C3367363 

2. 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. 

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. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

5. Levich, Richard M.. (1998). 

International Financial Markets 

: prices and policies . Boston: 

McGraw Hill 

6. World Investment Report 

2020. – Unctad, Geneva, 2020. 

- [електронний ресурс] 

https://unctad.org/en/pages/Pub

licationWebflyer.aspx?publicat

ionid=2769 

Теорія вибору портфеля активів.  

Цілі формування інвестиційного 

портфеля. 

Чинники попиту на актив.  

Очікувана віддача на активи.  

Поточний дохід на актив. Дохід 

на актив на момент погашення. 

Обчислення загальної норми 

віддачі фінансового активу. Real 

after tax yeald. Середня 

арифметична процентна ставка. 

Середня геометрична процентна 

ставка. Внутрішня процентна 

ставка. 

Ризик. Методика оцінки ризику 

активу. Систематичний та 

ідіосинкратичний ризики. 

Причини систематичного та 

несистематичного ризиків. 

Оцінка ризиків, пов’язаних з 

віддачою на активи Методи 

оцінки ризику портфеля активів. 

Показники коваріації та кореляції 

доходності активів. 

Моделювання премії за ризик на 

фінансових ринках: САРМ. 

Показники α і β. Security Market 

Line. 

https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363
https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363
https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363
https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363
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 Визначення віддачі на іноземні 

активи. Індекс Шарпа. 

Міжнародна диверсифікація 

активів. Аналіз кореляції між 

ринками акцій економічно 

розвинутих країн та рівня 

волатильності на ринках акцій у 

роки світової фінансової кризи.  

Сегментованість міжнародного 

ринку капіталу та її оцінка. 

Перешкоди на шляху 

міжнародної диверсифікації 

активів. 

Роль взаємних фондів у 

міжнародній диверсифікації 

активів. Відкриті і закриті фонди. 

Хедж-фонди. Стратегії 

управління активами хедж-

фондів: наприклад короткий 

продаж Акредитовані інвестори. 

Індексні фонди. ETF. 
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14.  Архітектура світових 

фінансів: фінансова 

система ТНК 

лекція  1.World 

Investment Report 

2020. – Unctad, 

Geneva, 2020. - 

[Електронний 

ресурс] 

https://unctad.org/e

n/pages/Publicatio

nWebflyer.aspx?p

ublicationid=2769 

 

 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. 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. 

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. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

 

 ТНК. Відмінності між 

мультинаціональними, 

глобальними, міжнародними та 

транснаціональними компаніями. 

Причини інтерналізації 

фінансових трансакцій. Ознаки 

фінансової системи ТНК. 

Фінанси ТНК, як компонент 

світових фінансів. 

Внутрішнє фінансування 

діяльності ТНК. 

Внутрішні та зовнішні джерела 

фінансування ТНК. Pecking order. 

Суть та чинники формування 

фінансової системи ТНК.  

Зовнішні джерела фінансування 

ТНК.  Фінансування ТНК на 

ринку акцій. Фінансування ТНК 

на ринку позикових капіталів. 

Фінансування ТНК на ринку 

грошей. 

   

4  

год. 



29 

Ти

жд

ен

ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 

заняття  
Матеріали Література Завдання 

К-ть 

год. 

15

-

16. 

Трансферне ціноутворення 

ТНК 

лекція  Податковий 

кодекс України – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://zakon.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/2755-17 

 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. 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. 

4. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

Механізми 

внутрішньокорпораційного руху 

капіталів. 

Трансферне ціноутворення. 

Ефект переміщення фондів. 

Податковий, тарифний (митний) 

ефекти. 

ПКУ про трансферне 

ціноутворення в Україні. 

Принцип витягнутої руки. 

Контрольована операція. 

Пов`язана особа. 

Правила трансферного 

ціноутворення і алокації доходу.  

Фінансовий механізм Leads & 

Lags.  

Центри повторних рахунків ТНК.  

Трансфери комісійних платежів 

та платежів за технологію (fees 

and royalties) як механізм 

фінансової системи ТНК 

 

 

4 год. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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5. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

 

1. Дивідендна політика ТНК лекція  1.Податковий 

кодекс України – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://zakon.rada.

gov.ua/laws/show/

2755-17 

 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.  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. 

3. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

Дивідендна політика ТНК.  Теорії 

дивідендної політики. Marginal 

principle of retained earnings. 

Вплив фінансових умов, податків 

та валютного контролю на 

дивідендну політику ТНК.  

Worldwide vs territorial  taxation. 

Міжнародне подвійне 

оподаткування.  

Принцип витягнутої руки (arm's 

length principle).  

Типи договорів про уникнення 

поданого оподаткування. 

Податковий кредит податковий 

залік. Foreign tax credit limitation. 

 

2 год 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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4. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

2. Внутрішньокорпоративне 

кредитування. 

  

лекція  1.Податковий 

кодекс України – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://zakon.rada.

gov.ua/laws/show/

2755-17 

2. Inclusive 

Framework on 

Base Erosion  and 

Profit Shifting: 

International 

collaboration to 

end tax avoidance 

– [Електронний 

ресурс] -  

https://www.oecd.

org/tax/beps/ 

 

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. 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. 

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. (2008). 

Multinational finance. 

Внутрішньокорпораційні кредити 

ТНК. 

Тонка капіталізація. 

Підходи до визначення 

максимальної суми нарахованих 

процентів за кредитами ТНК, що 

включать до витрат.  

Правила тонкої капіталізації в 

Україні. BEPS. 

Правило вибору валюти рахунків 

для внутрішньокорпораційних 

розрахунків.   

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/tax/beps/
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Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

 

3. Архітектура світових 

фінансів: cвітовий 

фінансовий ринок 

лекція 

  

1.The Global 

Financial Centres 

Index 27. – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.longf
inance.net/progr
ammes/financial-
centre-
futures/global-
financial-centres-
index/ 

 

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.  Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

 Шемет Т.В. Теорія і 

практика валютного курсу: 

Навчальний посібник / За 

ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 

2006. – 358 с. 

7. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

Світовий фінансовий ринок. 

Особливості функціонування та 

структура міжнародного 

фінансового ринку.  Підходи до 

сегментації міжнародного 

фінансового ринку. Учасники 

міжнародного фінансового 

ринку. Міжнародні фінансові 

центри. Основні елементи та 

умови існування міжнародного 

фінансового центру. 

Характеристика найважливіших 

фінансових центрів. The Global 

Financial Centres Index. Офшорні 

фінансові центри.  

2 год. 

https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/
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8. Levich, Richard M.. 

(1998). International Financial 

Markets : prices and policies . 

Boston: McGraw Hill 

9. Balanсe of Payments 

and International Investment 

Position manual. – Sixth  

edition. Washington, 2009. 

10.  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. 

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/r

pfx19.htm 

11. World Investment 

Report 2020. – Unctad, 

Geneva, 2020. - [електронний 

ресурс] 

https://unctad.org/en/pages/Pub
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licationWebflyer.aspx?publicat

ionid=2769 

 

4.  Валютний ринок лекція 1.Triennial Central 

Bank Survey of 

Foreign Exchange 

and Over-the-

counter (OTC) 

Derivatives 

Markets in 2019. 

BIS, 2019. - 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.or

g/statistics/rpfx19.

htm 

 

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 

«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. 

 

Суть, ознаки та тенденції 

розвитку міжнародного 

валютного ринку   

 Інфраструктура валютного 

ринку.   

Механізм функціонування 

валютного ринку: прямий ділинг, 

 торгівля через банківського 

брокера. Електронні платформи 

MINEX, EBS, REUTERS 

DEALING EIKON.  Суб’єкти 

міжнародного валютного ринку.  

Географічна, інструментальна та 

валютна структура сучасного 

міжнародного валютного ринку. 

  

2 год.  
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5) Levich, Richard M.. 

(1998). International Financial 

Markets : prices and policies . 

Boston: McGraw Hill 

 

5. Поточні валютні операції лекція 

  

Foreign Exchange 

statistics. – BIS – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.or

g/statistics/about_f

x_stats.htm?m=6%

7C381%7C674 

1. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

2. Перар Ж. Управление 

международними денежними 

потокамию – М., 1998. 

3. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

4. Levich, Richard M.. 

(1998). International Financial 

Markets : prices and policies . 

Boston: McGraw Hill 

 

Визначення валютних операцій 

та їх види. Поточні конверсійні 

операції види. Валютний курс. 

Практика котирування валют на 

валютному ринку. Види 

котирувань. Спот ринок. 

Валютна операція спот. Звичаї 

валютного спот ринку.  Спред та 

продажно-купівельна маржа. 

Визначення середнього крос-

курсу та крос-курсу купівлі і 

продажу (bid and ask). 

Валютна позиція. Визначення 

валютної позиції банку та 

способи її хеджування. 

Практика визначення лімітів   

відкритої валютної позиції банку 

у різних країнах світу. Ліміти 

відкритої валютної позиції в 

Україні. 

4 год. 
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Методи оцінки ризиків відкритої 

валютної позиції банку та її 

хеджування.  

  

 

6-

7. 

Строкові валютні операції лекція Derivatives 

statistics – BIS – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.o
rg/statistics/abou
t_derivatives_sta
ts.htm?m=6%7C
32%7C639 

1. 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. 

4. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

5. Перар Ж. Управление 

международними денежними 

потокамию – М., 1998. 

6.   

7. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

Строкові операції на валютному 

ринку. 

Форвард. Методика визначення 

форвардного валютного курсу. 

Взаємозв`язок між спот-курсом і 

форвардним курсом. Курс 

outright. Визначення курсу за 

допомогою своп- ставок.  

Покритий процентний арбітраж; 

Non-derivable forward: причини, 

механізм. 

Ф`ючерс. Механізм укладання  

ф`ючерсних угод на біржі. 

Розрахунок маржі для ф’ючерса 

на купівлю валюти. Розрахунок 

маржі для ф’ючерса на продаж 

валюти. 

Backwardation Contango, Basis . 

Відмінності між ф’ючерсними та 

4 год. 

https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32%7C639
https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32%7C639
https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32%7C639
https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32%7C639
https://www.bis.org/statistics/about_derivatives_stats.htm?m=6%7C32%7C639
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8. Levich, Richard M.. 

(1998). International Financial 

Markets : prices and policies. 

Boston: McGraw Hill 

9. Balanсe of Payments 

and International Investment 

Position manual. – Sixth  

edition. Washington, 2009. 

10.  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. 

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/r

pfx19.htm 

11. World Investment 

Report 2020. – Unctad, 

Geneva, 2020. - [електронний 

ресурс] 

https://unctad.org/en/pages/Pub

форвардними валютними 

операціями 

Опціон. Механізм опціонної 

угоди. 

Види опціонів. PUT CALL. 

Опціони: In the money, out the 

money, at the money  

Свопи. Види: валютний, 

процентний, валютно-

процентний.   

Використання валютних 

деривативів для хеджування 

валютних ризиків. 
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licationWebflyer.aspx?publicat

ionid=2769 

 

8-

9. 

Міжнародний ринок 

грошей. Євроринок 

 

. 

лекція 1.International 

Money Market - 
 [Електронний 

ресурс]-

http://www.tutoria

lspoint.com/inter

national_finance/

international_mo

ney_market.htm 

2. Debt securities 

statistics BIS – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.or

g/statistics/about_s

ecurities_stats.htm

?m=6%7C33%7C

638 

 

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. 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. 

Суть, структура та особливості 

механізмів функціонування 

міжнародного ринку грошей. 

Євроринок. Інструменти 

міжнародного ринку грошей.  

Комерційні папери. Акредитивб 

back up lines, NIF, IOU, Treasury 

bills, ОВДАб ОЗДП. 

РЕПО. Роловерні кредити. Back 

up line Індикатори міжнародного 

ринку грошей/ 

LIBOR, SONIA PRIME RATE, 

EUROBOR, EONIA, LIBID, U, 

KIEVPRIME, Український індекс 

міжбанківських ставок 

овернайт (англ. Ukrainian 

OverNight Іndex 

Average, UONIA). 

Крива доходності. Yeald spread.  

Історичні умови виникнення 

євроринку. 

4 год. 

https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
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заняття  
Матеріали Література Завдання 

К-ть 

год. 

4. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

5. Перар Ж. Управление 

международними денежними 

потокамию – М., 1998. 

6. Шемет Т.В. Теорія і 

практика валютного курсу: 

Навчальний посібник / За 

ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 

2006. – 358 с. 

7. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

8. Levich, Richard M.. 

(1998). International Financial 

Markets : prices and policies . 

Boston: McGraw Hill 

9. Balanсe of Payments 

and International Investment 

Position manual. – Sixth  

edition. Washington, 2009. 

Євроринок. Євровалюта. Ринок 

євровалют та його специфічні 

характеристики. 

Особливості ціноутворення на 

ринку євровалют. 

Арбітражні операції з 

євровалютами, Зовнішній та 

внутрішній арбітраж. 

Євродепозитні сертифікати: види 

та характеристики. 

Євровалютне кредитування. 

Синдиковані кредити та 

процедура організації 

синдикованої позики. 

Роловерні єврокредити. 

Способи сек`юритизації євро 

кредитів (Promissory notes) 

Сучасні кредитні інструменти 

на ринку євровалют (євроноти, 

єврокомерційні папери, 

поновлювані кредити, кредитні 

лінії, тощо). 

Роль євроринку у міжнародних 

валютно-кредитних відносинах. 



40 

Ти

жд

ен

ь  

Тема, план, короткі тези 
Форма 
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Матеріали Література Завдання 

К-ть 

год. 

10.  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. 

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/r

pfx19.htm 

11. World Investment 

Report 2020. – Unctad, 

Geneva, 2020. - [електронний 

ресурс] 

https://unctad.org/en/pages/Pub

licationWebflyer.aspx?publicat

ionid=2769 

 

. 

10. Світовий ринок позикових 

капіталів 

  

лекція 1.Annual Report 

2018 International 

Organization of 

securities 

commissions. – 

1. Козак Ю. Г. 

Міжнародні фінанси [Текст] : 

навч. Посіб.; вид. 3-тє, 

перероб. Та доп. / Ю. Г. 

Козак, Н. С. Логвінова, В. В. 

Поняття та структурні елементи, 

валютна структура світового 

ринку позикових капіталів. 

Тенденції  розвитку світового 

ринку позикових капіталів. 
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К-ть 
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[Електронний 

ресурс] - 

https://www.iosco.

org/annual_reports

/2018/ 

 

 

Ковалевский. – К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – 

640 с.  

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. 

Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

Levich, Richard M.. (1998). 

International Financial Markets 

: prices and policies . Boston: 

McGraw Hill 

 

Вплив глобалізації, новітніх 

технологій організації бізнесу на 

попит і пропозицію. Процеси 

уніфікації та стандартизації   

Меморандум про співпрацю 

України з IOSCO.  

11. Міжнародний ринок 

облігацій.  
лекція 1. Debt securities 

statistics BIS – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.or

g/statistics/about_s

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. 

 

Міжнародний ринок облігацій 

Поняття облігації та їх види.     

Визначення курсу облігації, 

ринкової ціни облігації та 

доходності на час погашення. 

 

https://www.iosco.org/annual_reports/2018/
https://www.iosco.org/annual_reports/2018/
https://www.iosco.org/annual_reports/2018/
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
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ecurities_stats.htm

?m=6%7C33%7C

638 

Мозгового. – К. : КНЕУ, 

2005. 

Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

Перар Ж. Управление 

международними денежними 

потокамию – М., 1998. 

  

Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

Levich, Richard M.. (1998). 

International Financial Markets 

: prices and policies . Boston: 

McGraw Hill 

  

 Економіка грошей, 

банківської справи і 

фінансових ринків [Текст] : 

підручник / Ф. С. Мишкін ; 

пер.з англ. : С. Панчишин, Г. 

Іноземні облігації види (можна 

запропонувати на самостійне 

вивчення особливості різних 

видів іноземних облігацій, - як 

будете встигати  - а ви можете 

розглянути)  

4. Оцінка кредитного ризику та 

кредитного рейтингу 

(поняття рейтингу види 

рейтингів. Діяльність 

міжнародних та національних 

рейтингових агенцій.   

Національна шкала рейтингу 

Fitch, поняття смітникових 

цінних паперів.) Премія за ризик. 

 

https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
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Стеблій, А. Стасишин. - К. : 

1998. - 963 с. 

  

 

12. Ринок єврооблігацій лекція 1.Debt securities 

statistics BIS – 

[Електронний 

ресурс] - 

https://www.bis.or

g/statistics/about_s

ecurities_stats.htm

?m=6%7C33%7C

638 

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. 

Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

Перар Ж. Управление 

международними денежними 

потокамию – М., 1998. 

Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

Levich, Richard M.. (1998). 

International Financial Markets 

Інституційні особливості 

функціонування та  фінансові 

інструменти на ринку 

єврооблігацій. Особливості 

механізму розміщення 

єврооблігацій. Pricing Eurobond 

Первинний і вторинний ринки 

єврооблігацій. Торгівля 

єврооблігаціями. Зовнішній та 

внутрішній арбітраж.  

Інфраструктура ринку 

(депозитарно-клірингова 

система) ринку єврооблігацій 

(Euroclear, Clearstrem): причини 

виникнення і принципи 

функціонування. 

 

 

https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33%7C638
https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=fflb&q=Euroclear,+Clearstrem&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwi0y_LQxI7MAhWJWh4KHbUDDAEQvgUIGygB&biw=807&bih=717
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: prices and policies . Boston: 

McGraw Hill 

 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. 

13. Міжнародний ринок акцій 

 

  1. 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. 

2. Основи міжнародних 

фінансів: підручник / За ред. 

О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. - 

К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський 

університет» , 2014. – 447 с. 

3. Butler, K. C. (2008). 

Multinational finance. 

Chichester, West Sussex: J. 

Wiley. 

Міжнародна акція, як інструмент 

міжнародного фінансового 

ринку: 

Види та методи оцінювання 

акцій. Іноземні акції та євроакції. 

Особливості міжнародного 

ринку акцій. Еволюція, чинники 

розвитку міжнародного ринку 

акцій. Основні показники 

розвитку міжнародного ринку 

акцій. Міжнародні індекси акцій. 

Ринок депозитарних розписок. 

Загальна характеристика 

депозитарних розписок. 

Типи програм депозитарних 

розписок.  

Переваги інвестування через 

механізм депозитарних розписок. 
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Призначення та функції 

фондових індексів. Методи 

побудови індексів фондового 

ринку. Глобальні індекси для 

розвинених країн. Глобальні 

індекси для країн з ринками, що 
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