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Мета і задачі дисципліни
Мета курсу. опанування студентами теоретичних знань щодо
функціонування світової фінансової системи як єдиного цілого та її
окремих ланок, складу і функцій міжнародних кредитно-фінансових
організацій, їх ролі у функціонуванні світового фінансового ринку, а
також набуття навичок щодо організації співпраці з міжнародними
фінансово-кредитними організаціями
Завдання курсу. ознайомитися з сутністю міжнародної фінансової
діяльності та роллю в ній фінансово-кредитних організацій; вивчити
структуру та функції міжнародно-кредитних організацій; пізнати
якомога більше про причини виникнення, призначення, принципи
діяльності та склад операцій світових фінансових центрів;набути
знання про міжнародну банківську систему
В
Тематика дисципліни
1. Світова фінансова система та реалізація міжнародних фінансовокредитних відносин.
2. Міжнародні фінансові організації в системі глобальних фінансів
3.Міжнародний валютний фонд (МВФ).
3. Міжнародні банки.
4. Група Всесвітнього банку.
5. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи.
6. Європейський валютний союз.
7. Інститути міжнародних розрахунків.
8. Україна і міжнародні фінансово-кредитні організації.
С
Стиль та методика
ОрганізаційноЛекційні та практичні заняття
методичні форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми контролю
завдання, РГР, іспит
D
Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
Загальні
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
використанням сучасних методів пізнання.
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних
галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
Спеціальні
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
(фахові,
різного рівня.
предметні)

Е

СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на
структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики
держав.
СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
Основні результати навчання
РН14. Ідентифікувати та бути учасником ділових міжнародних
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо
конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-,
мезо- і мікрорівнях.
РН15. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин,
зовнішньої політики України та інших держав, регіонального розвитку
та міжрегіональних зв’язків, готувати інформаційні та аналітичні
документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.
РН19. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних
напрямів розвитку економічної науки. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних
задач.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

