Плани семінарських занять з дисципліни "Фінансова економіка"
Тема 1. Нова економіка як системне явище. Її фінансова специфіка.
План
1. Поняття і сутність нової економіки. Різні підходи до визначення
поняття "нової економіки". Визначення характерних рис і напрямків
її становлення в коротко- й довгостроковому періодах соціальноекономічного розвитку світу.
2. Принципи та відмінні риси нового економічного устрою. Структурні
зрушення в новій економіці та загрози в її розвитку.
3. Феномен «нової економіки» у контексті економічного зростання.
Стратегічний перехід від капіталомісткого до переважно
наукомісткого типу економічного зростання.
4. Становлення економіки знань. Зародження в новій економіці рис
креативної економіки.
5. Специфіка фінансових відносин в умовах нової економіки
Тема 2. Фактори глобалізації світових фінансових ринків та проблема
глобальної фінансової стабільності.
План
1. Чинники фінансової глобалізації.
2. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції.
3. Фактори глобалізації світових фінансових ринків.
4. Проблема глобальної фінансової стабільності.
5. Світові фінансові кризи. Позитивні та негативні наслідки фінансової
глобалізації.
6. Вплив фінансової глобалізації на функціонування світового ринку
капіталів та розвиток валютних криз. Види та причини розвитку фінансових
криз.
Тема 3. Учасники світової фінансової архітектури.
План
1. Міжнародний фінансовий ринок. Структура та взаємозв’язок
складових світового фінансового ринку.
2. Учасники світової фінансової архітектури. Міжнародна банківська
діяльність. Міжнародні фінанси корпорацій.
3. Концептуальні засади динамічного розвитку суб’єктів фінансової
глобалізації. Формування транснаціональних фінансових конгломератів.

4. Диверсифікація форм фінансового посередництва.
Тема 4. Механізми перерозподілу капіталу ланками світової фінансової
системи.
План
1. Основні компоненти глобальних фінансів. Координація політики
країн у глобальному фінансовому середовищі.
2. Поняття світової зовнішньої заборгованості та соціальні та
економічні фактори її формування.
3. Вплив фінансової глобалізації на зовнішню заборгованість держав.
4. Механізми та методи реструктуризації зовнішньої заборгованості.
Тема 5. Інформаційно-комунікативна інфраструктура фінансового сектору
нової економіки.
План
1. Основи функціонування інфраструктури фінансового ринку в новій
економіці.
2. Транснаціональна взаємодія на основі інноваційних, інформаційномережних методів та інструментів у фінансовій сфері.
3. Кількісні та якісні зміни у світовій економіці, пов'язані з
поширенням процесів її глобалізації.
4. Інформаційно-комунікативна інфраструктура фінансового сектору
нової економіки.
5. Явище інформаційно-фінансової асиметрії у ліберальному
фінансовому середовищі.
6. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку інфраструктури
фінансового ринку України.
Тема 6. Інтелектуальні інформаційні технології та інструменти фінансової
економіки.
План
1. Знання та інформація в сучасних фінансових системах.
2. Блокчейн, маркетплейс та краудфандінг як нові форми акумуляції
фінансових активів.

Тема 7. Особливості взаємодії реального і фінансового секторів економіки.
План
1. Форми прояву диспропорцій у розвитку реального та фінансового
секторів економіки.
2. Тотальна фінансіалізація економічних відносин і стратегій розвитку
як глобальна закономірність.
3. Сучасні можливості для розширеного відтворення віртуального
капіталу.
4. Забезпечення необхідного рівня соціальної відповідальності для
фінансоміки в суспільстві та які зміни для цього потрібні у
світогляді економічних та фінансових теорій.
5.
Тема 8. Сучасна структура глобального фінансового ринку.
План
1. Міжнародні фінансові інституції на світовому та регіональному
рівнях. Особливості в організації та функціональному призначенні.
2. Транснаціональні компанії у світовому фінансовому середовищі та
їх функціональне призначення. Форми організації операцій ТНК. Фінансова
стратегія і фінансова політика ТНК.
3. Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної
банківської справи. Операції транснаціональних банків.
4. Міжнародне страхування в системі міжнародних фінансів. Види
страхових послуг, що носять міжнародний характер.
5. Міжнародні фінансові центри. Нові форми організації глобальних
фінансів.
Тема 9. Розвиток нових форм торгівлі фінансовими інструментами.
План
1. Функціонування фінансових інструментів на глобальному рівні
фінансової системи, їх сучасні різновиди.
2. Інструменти валютного ринку.
3. Інструменти на ринку страхових послуг.
4. Основні види фінансових інструментів при операціях з цінними
металами. Фінансові інструменти фондових угод.
5. Фінансовий контроль держави.

Тема 10. Фінансові інновації та ринок похідних фінансових інструментів.
План
1. Міжнародний ринок похідних цінних паперів в системі світового
фінансового ринку: структура та функціональне призначення.
2. Первинні та похідні фінансові інструменти. Похідні фінансові
інструменти: сутність та класифікація.
3. Біржова та не біржова торгівля деривативами. Історія виникнення та
розвитку ринку строкових фінансових угод.
4. Форвардні контракти. Види форвардних угод та порядок їх
укладання.
5. Механізм укладання ф’ючерсних угод. Принципи ціноутворення на
форвардних та ф’ючерсних ринках. Порівняльна характеристика форвардних
та ф’ючерсних контрактів.
6. Сутність та види опціонів. Опціони на купівлю та на продаж.
7. Угоди «своп»: види та переваги укладання.

