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Короткий опис дисципліни: навчальний курс розкриває особливості міжнародного руху капіталу, а також механізми функціонування світових фінансових центрів у контексті єдиного світового фінансового простору та за умов мінливих чинників конкурентного середовища.

Мета дисципліни: формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері здійснення міжнародного руху капіталів та діяльності фінансових посередників на світовому фінансовому ринку, функціонування світових фінансових центрів та їх елементів. 
Цілі дисципліни: формування комплексної системи знань про основні форми та механізми переміщення капіталу; про феномен “світові фінансові центри” та процеси, що відбуваються у них; набуття студентами умінь та навичок до аналітичної діяльності у різних формах та на різних рівнях міжнародних економічних відносин; здобуття навичок у майбутніх фахівців до здійснення порівняльного аналізу стану і розвитку СФЦ, прогнозування провідних фондових індексів, відсоткових ставок тощо.

Після завершення курсу здобувач буде: 
- знати: загальні закономірності функціонування світових фінансових ринків та їх видів; форми і механізми здійснення міжнародного руху капіталів; особливості діяльності суб’єктів міжнародної фінансової системи та їх впливу на перерозподіл фінансового капіталу у світі; сучасні тенденції розвитку світових фінансових центрів ; можливості України щодо входження на світові фінансові ринки; чинники впливу на інтенсивність інтеграційних світових економічних процесів;
-	вміти: аналізувати характер фінансових операцій, особливості їх реалізації та інструменти, які використовують на різних світових фінансових ринках; виявляти тенденції розвитку фінансових ринків по видах та регіонах; використовувати знання про СФЦ та їх вплив на міжнародний рух капіталу; аналізувати статистичні дані стосовно функціонування СФЦ та їх видів; прогнозувати провідні фондові індекси; використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо.
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