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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  6 

Галузь знань 
 

 
 

  
Напрям підготовки  

6.030203 Міжнародні 

економічні відносини 

Модулів – 1 

Спеціальність  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __-____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7,25 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 116 год.  год. 

У тому числі 

індивідуальні завдання:  

- 

 

 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: формування уявлення у студентів щодо процесу 

міжнародних валютно-кредитних відносин країн, валютних систем світу, 

організації міжнародних розрахункових та банківських операцій. 

Завдання дисципліни -  засвоєння сутності та структури міжнародних 

валютно-кредитних відносин, їх різновидів, участі банків у цьому процесі, форм 

проведення міжнародних операцій, показників привабливості країн світового 

господарства в системі руху капіталу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: сучасні процеси міжнародних валютно-кредитних відносин; 

міжнародний банківський бізнес та ринок обміну валют; світові валютні системи 

та операції, яки на них здійснюються; способи та засоби здійснення міжнародних 

платежів.     

вміти:  

- розраховувати та порівняти показники міжнародних валютно-кредитних 

відносин між країнами;  

- здійснити розрахунки в систем міжнародної торгівлі;  

- визначити та порівняти показники валютно-кредитних операцій. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Розвиток міжнародних валютно-кредитних 

відносин. 

Тема 1. Валютні відносини та світові валютні системи.  

Тема 2. Міжнародний ринок обміну валют. 

Тема 3. Системи рулювання грошово-валютних й фінансових відносин.  

Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні. 

Тема 5. Становлення валютного ринку України. 

Тема 6. Проблеми функціонування повноцінної національної валюти України 

Змістовний модуль 2. Організація та здійснення міжнародний валютно-

кредитних відносин та операцій.     

Тема 7. Міжнародний банківський бізнес в сучасних умовах 

Тема 8. Організація міжнародних розрахункових операцій в банках. 

Тема 9. Міжнародні кредитні операції.  

Тема 10. Платіжний баланс та його значення. 

Тема 11. Розрахунки в системі міжнародної торгівлі. 

Тема 12. Ризики в міжнародних кредитно-розрахункових, валютних операціях та 

шляхи їх мінімізації.    
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Розвиток міжнародних валютно-кредитних відносин. 

Тема 1. Валютні відносини 

та світові валютні системи  
16 3 3   10       

Тема 2. Міжнародний 

ринок обміну валют 
16 3 3   10       

Тема 3. Системи 

рулювання грошово-

валютних й фінансових 

відносин 

16 3 3   10       

Тема 4. Валютне 

регулювання і валютний 

контроль в Україні 

16 3 3   10       

Тема 5. Становлення 

валютного ринку України 
16 3 3   10       

Тема 6. Проблеми 

функціонування 

повноцінної національної 

валюти України 

16 3 3   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 
96 18 18   60       

Змістовий модуль 2. Організація та здійснення міжнародний валютно-кредитних відносин та 

операцій 
Тема 7. Міжнародний 

банківський бізнес в 

сучасних умовах 

16 3 3   10       

Тема 8. Організація 

міжнародних 

розрахункових операцій 

банку 

16 3 3   10       

Тема 9. Міжнародні 

кредитні операції 
13 2 2   9       

Тема 10. Платіжний 

баланс та його значення 
13 2 2   9       

Тема 11. Розрахунки в 

системі міжнародної 

торгівлі 

13 2 2   9       

Тема 12. Ризики в 

міжнародних кредитно-

розрахункових, валютних 

операціях та шляхи їх 

мінімізації 

13 2 2   9       

Разом за змістовим 

модулем 2 
84 14 14   56       

Усього годин  180 32 32   116       
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Валютні відносини та світові валютні системи.  3 

2 Міжнародний ринок обміну валют. 3 

3 Системи рулювання грошово-валютних й фінансових відносин.  3 

4 Валютне регулювання і валютний контроль в Україні. 3 

5 Становлення валютного ринку України. 3 

6 Проблеми функціонування повноцінної національної валюти 

України 
3 

7 Міжнародний банківський бізнес в сучасних умовах 3 

8 Організація міжнародних розрахункових операцій банку 3 

9 Міжнародні кредитні операції.  2 

10 Платіжний баланс. 2 

11 Розрахунки в системі міжнародної торгівлі. 2 

12 Ризики в міжнародних кредитно-розрахункових, валютних 

операціях та шляхи їх мінімізації.    
2 

 Разом  32 

                                                                                                              

 

8. Самостійна робота для підготовки виконання індивідуального завдання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Валютні відносини та світові валютні системи.  10 

2 Міжнародний ринок обміну валют. 10 

3 Системи рулювання грошово-валютних й фінансових відносин.  10 

4 Валютне регулювання і валютний контроль в Україні. 10 

5 Становлення валютного ринку України. 10 

6 Проблеми функціонування повноцінної національної валюти 

України 
10 

7 Міжнародний банківський бізнес в сучасних умовах 10 

8 Організація міжнародних розрахункових операцій банку 10 

9 Міжнародні кредитні операції.  9 

10 Платіжний баланс. 9 

11 Розрахунки в системі міжнародної торгівлі. 9 

12 Ризики в міжнародних кредитно-розрахункових, валютних 

операціях та шляхи їх мінімізації.    
9 

 Разом  116 
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10. Методи навчання  

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи: лекції, 

дискусії, практичні заняття, організація самостійної роботи (виконання 

індивідуального завдання). 

                        

 
11. Методи контролю  

Використовуються: письмова та усна перевірка засвоєння матеріалу та 

самостійної роботи з літературою, виконання індивідуального завдання, 

письмова контрольна робота, екзамен. 

                                          

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповіді на практичних заняттях, 

поточне тестування, самостійна 

робота 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

Екзамен  Сума 

Змістовний 

модуль 1 

 

Змістовний 

модуль 2 

 

  

20 30 10 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками з фонду бібліотеки ДНУ (за рекомендованим переліком), 

методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів, конспектами 
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лекцій, електронною бібліотекою першоджерел; навчально-методичними 

комплексам дисципліни. 

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна 

наукова література. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Джон Дэниэлз, Ли Радеба  Международный бизнес.- М. Дело. 2010. 

2. Жук М.В., Бауліна Т.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. К. Знання. 

2009. 

3. Зубарев И.В. Механизм экономического роста ТНК. М.: 2011. 

4. Империи финансовых магнатов М.: 2004. 

5. Ковалевский А.В. Транснациональный бизнес  и развивающиеся страны. М.: 2011. 

6. Коупленд, Том Стоимость компаний: оценка и управление. М. 2009. 

7. Міжнародні ринки ресурсів: Навчальний посібник / А.Б. Яценко, Я.А. Дубинюк, 

Т.В. Марена, К.С. Мітюшкіна. Під загальною ред. проф. Ю.В. Макогона. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2012. – 194 с. 

8. Рабочие на предприятиях ТНК, М.: 2007. 

9. Рогач О.І. Транс націоналізація світового господарства та перехідні економіки.- 

К.- 2011. 

10. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных 

корпорациях США. М.: Наука,2009. 

11. Суторміна В.М., Федоров В.М., Рєзанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій.- 

К.- Либідь, 2012. 

12. Economic Outlook : OECD, 2000- 2013. 

13. Revenue Statistic of OECD member countries, 2007-2013. P.: OECD, 2014. 

14. Семенов А.А. Закордонні філії ТНК: способи створення і фінансування //Фінанси 

України.- 2010, №5. –с.59-66 

15.  Дубчак І.В. Мотивація персоналу як складова ефективного функціонування 

транснаціональних корпорацій в сучасному економічному середовищі // 

Актуальні Проблеми Економіки .- 2011, №7.- с.170-176 

Допоміжна 
1. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельностьТНК и 

глобализация  // Мировая економика и международные отношения. – 2010, №2.- 

с.42-47 

2. Чибриков Г. Юнктад о роли транснациональныхкорпораций в повышении 

конкурентоспособности  экспорта  принимающих стран // Труд за рубежом . –

2012, №1 ._ с.66-71 

3. Романенко С. Эти незаметные филиалы ТНК // Інвестиції: практика та досвід ._ 

2011, №15._ с.18-19 

4. Зименков Р. Американские ТНК за рубежом : стратегия, направления, формы // 

Мировая економика и мехдународные отношения .-2012, №8.- с.45-53 

5. Мовсесян А. Современные традиции в развитии и управленииТНК // Проблемы 

теории ипрактики управления . – 2010, №1. – с.54-59 

6. Якубовський С.О. ТНК: особливості інвестиційної діяльності. К. Знання. 2006. 
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7. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: знання, 2007. – 

403 с. 

8. Мальський О.М., Ягольник А.М. Міжнародне торговельне право: Навч. 

посіб. – К.: Знання, 2005. – 595 с. 

9. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 494 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний сайт Світової Організації Торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.wto.org 

2. http:// www.wto.org – сайт Світової організації торгівлі 

3. http:// www.ebrd.com - сайт Європейського банку реконструкції та розвитку 

4. Офіційний сайт Статистики Європейського союзу// www.eurostat.com 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // www.minfin.gov.ua 

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України // www.ukrstat.gov.ua 

 

 

16. Структура рейтингової системи оцінювання 

 

Дніпропетровський національний університет імені Олесі Гончара 

  

Кафедра економіки та управління національним господарством 

  

Дисципліна   Міжнародні валютно-кредитні відносини 

 

Академічні групи   ВВ-15-1, ВВ-15-2 

 

Навчальний рік  2016-2017    Семестр 4 

 

Елементи контролю за змістовним модулем 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Відповідь на практичному занятті (1 відповідь -  1 бал) 10 

Доповідь на практичному занятті  (1 доповідь – 2 бали) 10 

Разом 20 

Складання 1 змістового модуля   25 тиждень 

Перескладання 1 змістового модуля  26 тиждень 

http://www.wto.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.eurostat.com/
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Елементи контролю за змістовним модулем 2 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи контролю на екзамені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач, який проводить лекційні заняття: ст. викл. Ставицька А.В. 

 

Викладач, який проводить практичні заняття: ст. викл. Ставицька А.В. 

 

 

Зав. каф. ЕУНГ                    

 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Підготовка доповіді на практичне заняття (1 відповідь -  2 

бали) 

14 

Усне опитування матеріалу на практичних заняттях 8 разів 

(1 відповідь – 2 бали) 

16 

Виконання та захист індивідуального завдання 10 

Разом 40 

Складання 2 змістового модуля   31 тиждень 

Перескладання 2 змістового модуля  32 тиждень 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Теоретичні питання (2 питання по 10 балів)  20 

Тестові завдання  20 

Разом 40 


