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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» складена 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Предметом вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є світові 
фінансові ресурси (потоки грошових коштів, активів) та система 
вартісних відносин, що виникає в процесі їхнього руху, злиття та 
диверсифікації. Міжнародні фінанси є складовою міжнародних 
економічних відносин, у розрізі тих з них, які пов’язані з міжнародним 
рухом фінансових активів.  

Вивченню навчальної дисципліни "Міжнародні фінанси" передують 
знання основ економічної теорії, важливих економічних категорій і пов-
ністю сформований понятійно-термінологічний апарат різних розділів 
економічної науки. Насамперед це стосується системи таких фундаме-
нтальних економічних дисциплін, як "Політична економія", 
"Мікроекономіка", "Макроекономіка", а також інших дисциплін циклу 
загальноекономічної підготовки - таких як "Облік і аудит", "Фінанси", 
"Статистика" і професійної підготовки - «Міжнародна інвестиційна 
діяльність», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Транснаціональні 
корпорації». У той же час набуті знання з навчальної дисципліни 
"Міжнародні фінанси" є базою для подальшого вивчення дисциплін 
циклу професійної підготовки на другому (магістерському) рівні  та при  
підготовці до написання бакалаврської роботи. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 

Анотація 

Система міжнародних валютно-фінансових відносин є підсистемою 
міжнародних економічних відносин. Протягом викладання курсу 
студенти вивчають теоретичні основи функціонування міжнародного 
фінансового ринку, вивчають економічну природу міжнародних 
фінансових інструментів та механізми здійснення операцій  з  ними  на 
фінансових ринках зарубіжних країн, з’ясовують суть та форми 
міжнародних фінансових розрахунків, аналізують процес еволюції  
міжнародних фінансів.  

На сучасному матеріалі аналізуються основні етапи та особливості 
становлення європейської валютної системи, валютних  систем країн з 
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перехідною економікою. Аналізуються проблеми, пов’язані з 
валютними кризами. Значну увагу приділено питанням діяльності 
сучасних світових фінансових центрів, напрямам міжнародних потоків 
фінансових ресурсів, інструментам ринку капіталів. Розглядаються 
питання формування та функціонування ринку  єврооблігацій  та 
перспективи використання цих інструментів для економіки  України. 

Вивчаються  питання розвитку  міжнародного банківського бізнесу, 
аналізуються методи хеджування валютних ризиків.  

Ключові слова: Фінансовий ринок, валютний ринок, фондовий 
ринок, світова валютно-фінансова система, монетарна політика, 
міжнародні розрахунки, платіжний баланс, міжнародний кредит,ринок 
цінних паперів, офшорна зона. 

 
Аbstract 

The system of international monetary and financial relations is a 
subsystem of international economic relations. During the course students 
study the theoretical basis of the functioning of the international financial 
market, study the economic nature of international financial instruments and 
mechanisms for dealing with them in the financial markets of foreign 
countries, clarify the essence and forms of international financial 
calculations, analyze the process of evolution of international finance. 
The current material analyzes the main stages and peculiarities of the 
formation of the European monetary system, currency systems of countries 
with economies in transition. Analyzed problems related to currency crises. 
Considerable attention is paid to the issues of the activities of modern world 
financial centers, the directions of international flows of financial resources, 
capital market instruments. Issues of formation and functioning of the 
Eurobond market and prospects of using these instruments for the Ukrainian 
economy are considered. 

The issues of development of international banking business are analyzed, 
methods of hedging currency risks are analyzed. 

Key words: financial market, currency market, stock market, world 
monetary system, monetary policy, international settlements, balance of 
payments, international loans, securities market, offshore area. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
4,5 

Галузь знань  
29  «Міжнародні 

відносини» 
Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 4-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   
курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 135 

8-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3,5 
Самостійної 
роботи студента – 
6,5 

Рівень вищої освіти: 
перший 

(бакалаврський) 

 

24 год. - 
Практичні, 

семінарські 

22 год. - 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

69 год. - 

Індивідуальні 

завдання: 
т. ч.  к.р. − 20 год. 
Вид контролю: 

іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 34 % до 66 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування 
знань з міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття 
рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- і 
макроекономічному рівнях.  

Завдання курсу: 

• аналіз організаційних засад світового міжнародного фінансового 
ринку, валютних ринків,   ринків капіталів, золота та операцій на всіх 
цих ринках;  

• визначення вартісних відносин, що формують міжнародні 
фінанси та роль держави  у цих відносинах, розгляд складових 
валютних систем, видів цих систем та процесу їх еволюції;  

• вивчення системи оподаткування в галузі міжнародних 
відносин, зокрема прямого та непрямого оподаткування, а також 
принципів лібералізації міжнародної торгівлі;   

• дослідження процесу міграції капіталу, ролі інвестицій у системі 
міжнародних економічних відносин, порядку інвестування капіталу в 
акції  та боргові зобов’язання, міжнародного кредитування та 
міжнародної заборгованості; 

• з’ясування суті  та форм міжнародних фінансових розрахунків, 
їх реалізації за допомогою зарубіжних платіжних систем;  

• вивчення системи міжнародних балансів. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  
знати:  
• сутність та елементи системи міжнародних фінансів;  
• сутність категорій, що визначають зміст окремих тем і розділів 

дисципліни; 
• взаємозв’язки, взаємозалежності і взаємообумовленості в 

системі міжнародних фінансів; 
• потоки грошових коштів і пов’язані з ними відносини у сфері 

міжнародної економіки;  
• види і форми, яких набуває міжнародний потік капіталів;  
• зміни спрямованості та інфраструктуру міжнародних валютно-

фінансових потоків;  
• роль і можливості держави в регулюванні фінансових та 

валютних ринків; 
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уміти:  
• здійснювати міжнародні фінансові розрахунки;  
• проводити дослідження світового фінансового ринку та його 

сегментів з використанням основних фінансових інструментів; 
• ефективно керувати приватними грошовими коштами; приймати 

обгрунтовані рішення, які впливають на дохідність капіталу на 
фінансовому ринку;  

• пояснювати процеси і тенденції, що спостерігаються в економіці 
України. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

 

Змістовий модуль 1  

Система міжнародних фінансів та світова  

валютно-фінансова система 

 

Тема 1. Система міжнародних фінансів 

Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. Система 
міжнародних фінансів та її функції. Суб'єкти міжнародних фінансів. 
Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві. Міжнародна 
фінансова політика. Сутність, виміри та форми прояву фінансової 
глобалізації. Наслідки фінансової глобалізації. Світові фінансові кризи. 

 
Тема 2. Заборгованість у системі міжнародних фінансів 

Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та 
основні показники вимірювання зовнішнього боргу. Міжнародні 
валютно-кредитні і фінансові організації у сфері управління зовнішнім 
боргом. Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів 
управління зовнішнім боргом. 

 
Тема 3. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції 

Елементи валютно-фінансової системи. Етапи формування світової 
валютної системи. Європейська валютна система. 

Валютно-фінансова конвергенція як передумова створення 
Європейського валютного союзу. Монетарні і фіскальні аспекти 
інтеграції в межах Європейського валютного союзу.  
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Тема 4. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади 

Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні 
засади. Порівняльна характеристика основних форм міжнародних 
розрахунків. 

Документарні і недокументарні форми міжнародних розрахунків. 
Авансова форма розрахунків. Розрахунки за відкритим рахунком. 
Інкасо. Документарний аккредитив. Види акредитивів у міжнародній 
практиці. 

 
Тема 5. Платіжний баланс країн світу 

Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу. 
Методика складання платіжного балансу та класифікація його статей. 
Сучасні тенденції врівноваження платіжних балансів країн світу. 

 
Тема 6. Світові фінансові центри 

Головні  світові  фінансові  центри.  Стадії  розвитку  міжнародного 
фінансового  центру.  Основні  елементи  й  умови  міжнародного  
фінансового центру.  Офшорні  зони  в  системі  світових  фінансових  
центрів.  Способи  використання  офшорних  центрів.  Трансферт  
прибутку  задопомогою заниження чи завищення цін. 

 

Змістовий модуль 2  

Світовий фінансовий ринок та особливості його  

функціонування 

Тема 7. Світовий фінансовий ринок та його структура 
Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх 

перерозподілу. Міжнародні фінансові активи та їх властивості. 
Міжнародні валютно-фінансові потоки. Світовий фінансовий ринок. 
Сутність і структура, моделі фінансового ринку. Особливості 
державного регулювання фінансового ринку. фінансових  ринків.   

Загальна характеристика міжнародної банківської справи (ТНБ).  
Загальна  характеристика  фінансів  ТНК.  Загальна  характеристика 
міжнародних портфельних інвестицій. Ринки  золота:  поняття,  
класифікація,  особливості  функціонування.  
 

Тема 8. Міжнародний валютний ринок 

Поняття  валютного  ринку.  Сутність  міжнародного  валютного  
ринку. Передумови  створення  сучасних  валютних  ринків  та  їхні  
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особливості. Загальна  характеристика  валютних  ринків.  Функції,  
основний  товар  та суб’єкти  валютних  ринків.  Види  валютних  
ринків.  Структура  валютного ринку.  Об’єми  ринку  та  його  
розвиток.  Механізми  валютного  ринку. Інструменти  валютного  
ринку.  Угоди  на  міжнародному  валютному  ринку. Урядове 
втручання в діяльність валютних ринків.  Ринок євровалют.  Сучасні 
тенденції розвитку міжнародного валютного ринку. 
 

Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів 

Сутність  фондового  ринку  та  ринку  цінних  паперів.  Сегментація 
міжнародного ринку  цінних  паперів.  Інвестиційний  капітал.  
Постачальники  та  споживачі інвестиційного  капіталу.  Посередники  
на  ринку  цінних  паперів.  Ризик інвестування. Етапи і тенденції 
розвитку світового фондового ринку. Класифікація  цінних  паперів.  
Міжнародний  ринок  титулів  власності. Міжнародний  ринок  акцій.  
Міжнародний ринок облігацій. Міжнародний ринок фінансових 
деривативів. Первинний та вторинний  ринок  цінних  паперів.  
Принципи  формування  портфеля  акцій інвестора.   

Основні  показники  діяльності  ринку  цінних паперів. Визначення 
ринкової вартості акцій. Визначення вартості облігацій. 

 
Тема 10. Міжнародний  ринок  боргових  цінних  паперів 

Інструменти зовнішнього  фінансування.  Інструменти  світового  
ринку  боргових  цінних паперів.  Довгострокові  боргові  папери.  
Класифікація  облігацій.  Базові характеристики  облігацій.  Облігації  з  
фіксованою  та  плаваючою  ставками. Короткострокові  боргові  
папери.  Середньострокові  боргові  папери. Структура  світового  ринку  
боргових  цінних  паперів.  Ринок короткострокових боргових паперів. 
 

Тема 11. Міжнародний кредит 

Міжнародний ринок банківських кредитів. Міжнародний кредит як 
економічна категорія. Форми міжнародного кредиту. Основи організації 
міжнародного кредитування. 

Міжнародний лізинг. Міжнародний факторинг. Міжнародний 
форфейтинг. Сек'юритизація міжнародних кредитів. 

 
Тема 12. Міжнародна банківська справа, страхування та 

оподаткування 
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Розвиток міжнародної банківської діяльності. Сучасні тенденції в 
міжнародній банківській справі. Банківська система України на тлі 
міжнародних тенденцій. Основи банківського нагляду та регулювання. 

Міжнародні податкові відносини і уникнення подвійного 
оподаткування. Міжнародний досвід функціонування страхових ринків. 
Міжнародне перестрахування як необхідний елемент залучення 
українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування і 
перестрахування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог
о 

у тому числі  
усьог

о 

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 11 1
2 

13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Система міжнародних фінансів та світова  

валютно-фінансова система 

Тема 1. Система 
міжнародних 
фінансів 

8 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 2. 
Заборгованість у 
системі 
міжнародних 
фінансів 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 3. Світова 
валютно-
фінансова 
система та етапи 
її еволюції 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема4. 
Міжнародні 
розрахунки та їх 
організаційні 
засади 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 
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Тема 5. 
Платіжний баланс 
країн світу 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 6. Світові 
фінансові центри 

10 2 2 - - 5 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 62 12 10 - - 33 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Світовий фінансовий ринок та 

особливості його функціонування 
Тема 7. Світовий 
фінансовий ринок 
та його структура 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 8. 
Міжнародний 
валютний ринок 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 9. 
Міжнародний 
ринок цінних 
паперів 

11 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 10. 
Міжнародний  
ринок  боргових  
цінних  паперів 

11 2 2  - 6       

Тема 11. 
Міжнародний 
кредит 

11 2 2  - 6       

Тема 12. 
Міжнародна 
банківська справа, 
страхування та 
оподаткування 

10 2 2  - 6       

Разом за змістовим 
модулем 2 65 12 12 - - 36 - - - - - - 

Усього годин 127 24 22 - - 69 - - - - - - 
Модуль 2 

ІНДЗ-к.р. 20 - - - 20 - - - - - - - 
Усього годин 135 24 22 - 20 69 - - - - - - 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. Тема 1. Система міжнародних фінансів - 

2. 
Тема 2. Заборгованість у системі міжнародних 
фінансів 

2 

3. 
Тема 3. Світова валютно-фінансова система та 
етапи її еволюції 

2 

4. 
Тема4. Міжнародні розрахунки та їх 
організаційні засади 

2 

5. Тема 5. Платіжний баланс країн світу 2 
6. Тема 6. Світові фінансові центри 2 

7. 
Тема 7. Світовий фінансовий ринок та його 
структура 

2 

8. Тема 8. Міжнародний валютний ринок 2 
9. Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів 2 

10. 
Тема 10. Міжнародний  ринок  боргових  цінних  
паперів 

2 

11. Тема 11. Міжнародний кредит 2 

12. 
Тема 12. Міжнародна банківська справа, 
страхування та оподаткування 

2 

 Разом 22 
 

6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
� підготовка до аудиторних занять – 23 год.; 
� підготовка до контрольних заходів – 27 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

19 год. 
Усього                                                   69 год. 
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6.1 Завдання для самостійної роботи 

 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
знань, захисту індивідуальної роботи. 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. Тема 1. Система міжнародних фінансів 4 

2. 
Тема 2. Заборгованість у системі міжнародних 
фінансів 

6 

3. 
Тема 3. Світова валютно-фінансова система та 
етапи її еволюції 

6 

4. 
Тема4. Міжнародні розрахунки та їх 
організаційні засади 

6 

5. Тема 5. Платіжний баланс країн світу 6 
6. Тема 6. Світові фінансові центри 5 

7. 
Тема 7. Світовий фінансовий ринок та його 
структура 

6 

8. Тема 8. Міжнародний валютний ринок 6 
9. Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів 6 

10. 
Тема 10. Міжнародний  ринок  боргових  цінних  
паперів 

6 

11. Тема 11. Міжнародний кредит 6 

12. 
Тема 12. Міжнародна банківська справа, 
страхування та оподаткування 

6 

 Разом 69 
 

7. Індивідуальна робота  

 
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання згідно  з 

навчальним планом передбачене у вигляді курсової роботи. Курсова 
робота виконується на основі реальних даних про світовий фінансовий 
ринок, міжнародні розрахунки та платіжні баланси країн світу. На 
виконання індивідуальної роботи відводиться 20 годин навчального 
навантаження. Курсова робота виконується у вигляді текстового файлу 
та друкованого тексту на папері формату А4. Загальний обсяг курсової 
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роботи має складати до 35 сторінок друкованого тексту разом з 
таблицями та списком використаних джерел. 

 
Розділи Назва розділів (частин) курсової роботи Кількість 

годин 
 Вступ 1 
1 Теоретичні основи організації та 

функціонування світової фінансової 
(валютно-фінансової) системи 

4 

2 Аналітичний розділ 8 
3 Конструктивна частина з пакетом 

пропозицій, рекомендацій тощо 
6 

 Висновки  1 
 Разом 20 
 
Вимоги до курсових робіт для студентів денної форми навчання 

викладені у методичних вказівках. 
 

8. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси»  
застосовується слайдова презентація (у програмі «Microsoft Power 
Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та графічні 
схеми. 

На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ; 
� складання есе. 
 

9. Методи контролю  

 
Згідно з навчальним планом дисципліни «Міжнародні фінанси» 

передбачена форма підсумкового контролю – іспит. Оцінювання знань 
здійснюється за 100-бальною шкалою наступним чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 
балів; 
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- студент має скласти підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може 
отримати від 0 до 40 балів. До набраних під час іспиту балів додається 60 
балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті допомогою 
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді іспитових 
білетів, які включають 30 тестів (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 
контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
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методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Екзамен 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 

Сума 
балів Змістовий модуль 

1. 
Змістовий модуль 2. 

30 30 40 100 
Т 
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2…Т12 – теми змістовних модулів. 

 

Курсова робота  

Своєчасне 
надання 

роботи на 
перевірку 

Якість 
теоретичного 

розділу  
 

Якість 
аналітичного 

розділу 

Якість 
конструктив 
ної частини 

Якість 
захисту 
роботи 

Сума 
балів 

до 5 до 15 до 20 до 20 до 40 100 
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10. Шкала оцінювання   

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену та курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення для вивчення навчальної дисципліни 
«Міжнародні фінанси» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

 

12. Рекомендована література  

Базова 

1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. 
– К.: Т-во «Знання», 2008. – 582 с.  
2. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за 
ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 
348 с.  
3. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак, 
Н.С. Логвинова. –  К.:  Центр  учбової літератури, 2007. – 640 с.  
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4. Андросова Т. В. Міжнародні   фінанси:   навч.   посібник   (II   
частина)   / Т.В. Андросова, Т.В. Шталь, О.О. Тищенко, Ю.Б. 
Доброскок. – Х.:Вид-во «Форт», 2015. – 230 с.  
5. Румянцев  А.П.,  Голюк  В.Я.,  Тонких  О.Г.  Міжнародні  фінансові 
відносини : навч. посіб. – К. : «ЦУЛ», 2008. – 348 с .  
6.  Фінанси : Підручник / За ред. Юрія С.І., Федосова В.М. – Київ :  
«Знання», 2008. – 611 с.  
 

Додаткова 

 

1.  Боринець  С.Я.  Міжнародні  фінанси:  Підручник./ С.Я. Боринець. –  
К.: Знання-Прес, 2008. – 312с.   
2.  Карлін  М.І.  Фінанси  зарубіжних  країн  :  Навч.  посіб.  –  Київ  :  
Кондор, 2004. – 384 с.  
3.  Карлін  М.І.  Фінанси  України  та  сусідніх  держав  :  Навчальний 
посібник. – Київ : «Знання», 2007. – 589 с.  
4.  Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Суторміна, 
В.М. Федосов, Н.С. Рязанова. – Київ : КНЕУ, 2004. – 566 с.  
5.  Хомутенко  В.П.,  Немченко  В.В.,  Луценко  І.С.  Фінанси 
зовнішньоекономічної  діяльності  :  Навч.  посіб.  –  Київ  :  ЦУЛ,  2009.  
– 474 с.  
6. Міжнародні  фінанси  :  Навч.посіб.  /  За  ред.  О.М.  Мозгового.  – 
Київ : КНЕУ, 2005. – 504 с.  
7. Лисенков  Ю.М.,  Іващенко  О.А.,  Музиченко  О.В.  Міжнародні  
фінанси. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 211 с.  
8. Оспіщев В.І., Близнюк О.Л., Кривошей В.В. Міжнародні фінанси : 
Навч. посіб. – Київ : "Знання", 2006. – 335 с.  
9. Рогач  О.  Міжнародні  інвестиції:  теорія  та  практика  бізнесу  
транснаціональних корпорацій : Підручник. – Київ : Либідь, 2005. – 716 
с.  
10. Руденко  Л.  Міжнародні  кредитно– розрахункові  та  валютні  
операції : Підручник. – 2–ге вид., переробл. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 
632 с.  
11. Плотніков  О.  В.  Фінансовий  менеджмент  у  транснаціональних 
корпораціях: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004 – 252 с.  
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13. Інформаційні ресурси 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  
3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони 
[Eлектронний ресурс] – Pежим доступу : //http://comeuroint.rada.gov.ua 
/komevroint/doccatalog/ document?id=56219 

6. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [Электронный 
ресурс] – Pежим доступа : http://www.evrazes.com/customunion/about 

7. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] – Pежим 
доступа: http://www.cis.minsk.by/ 

8. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс – 
Pежим доступа] : http://www.un.org/ru/ 

9. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic recourse[ – 
Access point : http://www.apec.org/ 

10. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse[ – 
Access point : http://www.asean.org/ 

11. Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] – Access 
point] : http://www.bis.org/ 

12. Economic Co-operation and Development (OECD) Electronic recourse - 
Access point : http://www.oecd.org/ 

13. European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] – Access point : 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

14.  Financial Stability Board [Electronic recourse] – Access point : 
http://www.financialstabilityboard.org 

15. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] – Access 
point : http://www.fao.org/home/en/ 

16.  International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] – 
Access point : http://www.iaea.org/ 

17. International Finance Corporation  (IFC) [Electronic recourse] – Access 
point: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_ 
corporate_site/home 
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18. International Fund for Agricultural Development (IFAD) [Electronic 
recourse] –Access point : http://www.ifad.org/ 

19. International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] – Access 
point : http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

20. International Monetary Fund  - IMF DataMapper [Eлектронний ресурс] 
– Pежим доступу : http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

21. Mercosur [Electronic recourse] – Access point : http://www.mercosur.int/ 
22. North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] – 

Access point: http://www.naftanow.org/ 
23. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic 

recourse] – Access point: http://www.bsec-organization.org/Pages/ 
homepage.aspx 

24. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) [Electronic 
recourse] – Access point: http://www.opec.org/opec_web/en/ 

25. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
[Electronic recourse] – Access point : http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

26. United Nations [Electronic recourse]–Access point: http://www.un.org/en 
27. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

[Electronic recourse] – Access point : http://www.unido.org/ 
28. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] – Access 

point:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:47
6823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

29. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] – Access point 
: http://www.wcoomd.org/en.aspx 

30. World Trade Organization [Electronic recourse] – Access point : 
http://www.wto.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


