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Вступ
Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 056 «Міжнародні
економічні відносини», освітньо-професійних програм «Міжнародний бізнес».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування компетенцій у галузі
міжнародних фінансів, засвоєння теоретичних знань і вироблення студентами умінь,
пов’язаних зі здійсненням діяльності на різних міжнародних фінансових ринках для
наступного застосування їх на практиці. Майбутні фахівці мають усвідомити механізм
функціонування світових фінансів, оволодіти основами регулювання світових фінансових
потоків.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є з’ясування сутності та ролі
міжнародних фінансів в умовах глобалізації економіки; розробка системного підходу до
аналізу сучасних міжнародних фінансових відносин; розгляд призначення та тенденції
розвитку світового фінансового ринку; вивчення сутності валютних відносин в системі
міжнародних фінансів, закономірностей та принципів функціонування національної,
регіональної і світової валютних систем; розгляд форм міжнародних розрахунків, їх
особливостей та чинників, що впливають на їх вибір; розгляд сутності, функцій, ролі та
видів міжнародного кредиту; розгляд ролі міжнародних валютних кредитних і фінансових
організацій в міжнародній фінансовій системі; вивчення сутності та особливостей
функціонування міжнародних банків; розгляд сутності, структури та напрямів розвитку
міжнародного ринку цінних паперів; вивчення особливостей регулювання світових
фінансових потоків; вироблення умінь аналізу ринків і прогнозування поведінки
міжнародних фінансових ринків, формування системи адаптації підприємств до змін у
міжнародних фінансових потоках; формування креативного мислення для розв’язання
різноманітних фінансових проблем.
1.3. Кількість кредитів – 4.
1.4. Загальна кількість годин – 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / обов’язкова дисципліна спеціалізації
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
-й
Семестр
8-й
-й
Лекції
24 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
24 год.
год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
72 год.
год.
Індивідуальні завдання

1.6. Заплановані результати навчання

Після опанування дисципліни студент повинен:
знати:
 сутність міжнародних фінансів та їх основні компоненти;
 основні засади координації політики країн у глобальному фінансовому
середовищі;
 сутність, характерні риси і структурні елементи світового фінансового ринку;
 етапи розвитку світової валютної системи, характеристику, види та учасників
міжнародних валютних ринків;
 засади функціонування та особливості ринків євровалют;
 форми і види міжнародного кредитування;
 основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів;
 умови формування та основні світові фінансові центри;
 особливості функціонування міжнародних банків та основні банківські операції
на міжнародних ринках;
 особливості портфельного інвестування та управління фінансовими ризиками
на міжнародних ринках;
 роль і місце міжнародних фінансових організацій в системі глобальних
фінансів;
 сучасні економіко-математичні методи та моделі обґрунтування фінансових
рішень в міжнародному бізнес середовищі;
 особливості регулювання світових фінансових потоків;
 напрями хеджування та методи зниження фінансових ризиків операцій на
міжнародних ринках;
 проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів.
Вміти:
аналізувати платіжний баланс країни;
визначати крос-курси валют різними способами;
визначити фінансові результати сторін міжнародної угоди від операційного
валютного ризику;
обґрунтовано визначати оптимальні форми кредітування, фінансування
реалізації фінансових рішень на міжнародних ринках;
застосовувати економіко-математичні методи та моделі в процесі розробки і
прийняття фінансових рішень щодо операцій на валютніх, кредитніх, фондовіх ринках;
використовувати як джерела інвестування міжнародні ринки капіталу з
урахуванням особливості кожного ринку;
оцінювати рівень фінансових ризиків у сфері міжнародного бізнесу
здійснювати управління ними з використанням економіко-математичних методів.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. СВІТОВА ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Тема 1. Система міжнародних фінансів
Сутність та елементи міжнародних фінансів. Предмет та функції міжнародних
фінансів. Поняття міжнародних фінансів як сукупність його основних складових
елементів: світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки, міжнародна
банківська справа, фінанси міжнародних корпорацій, міжнародне портфельне
інвестування.

Генезис міжнародних фінансів від античності через середньовіччя до сучасності.
Тенденції розвитку міжнародних фінансів в 21 ст. Класифікації видів фінансових операцій
на міжнародних ринках.
Суб’єкти міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові організації.
Тема 2. Світова фінансова архітектура
Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його
структурних складових. Відмінні особливості міжнародних ринків: валютних, кредитних,
ринку прав власності і ринку деривативів. Міжнародна банківська справа. Фінанси
транснаціональних корпорацій. Міжнародні портфельні інвестиції.
Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри. Світові фінансові
центри: загальна характеристика та умови формування. Фінансові центри розвинутих
країн та країн, що розвиваються. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті
європейської інтеграції. Світові фінансові центри як фундамент світової фінансової
системи. Офшорні зони.
Тема 3. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові
кризи
Сутність глобалізації. Вплив глобалізації на міжнародний фінансовий ринок.
Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, форми. Особливості сучасної фінансової
глобалізації. Показники фінансової глобалізації, її ієрархічність: світовий рівень,
глобалізація на рівні країни, галузі, підприємства. Наслідки глобалізації для країн та
регіонів.
Світові фінансові кризи. Сутність світової фінансової кризи, основні риси та
показники. Фактори розвитку фінансової кризи. Особливості та негативні наслідки
сучасних світових фінансових криз. Форми подолання фінансової кризи і наслідки.
Тема 4. Платіжний баланс
Поняття платіжного балансу, його структура. Рахунок поточних операцій. Рахунок
операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Аналіз та оцінка структури та
динаміки платіжного балансу
Концепція платіжного балансу. Методичні підходи щодо побудови платіжного
балансу країни та визначення його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу.
Тема 5. Сутність та розвиток світової валютної системи
Поняття валютної системи. Світова валютна система, її еволюція. Формування
європейської валютної системи.
Валюта. Види валют. Конвертованість валют. Ціна (курс) валюти. Валютний
кошик. Види валютних курсів. Валютні резерви. Фактори, що впливають на формування
валютного курсу. Класифікація факторів впливу на розмір валютного курсу. Вплив на
валютний курс активного платіжного та пасивного платіжного балансу.
Національна валютна система України. Ринкове регулювання та державне
регулювання валютного курсу. Офіційні валютні інтервенції. Протекціоністські міри
держави. Вплив валютних курсів на зовнішню торгівлю. Напрями валютної політики
України.
Тема 6. Заборгованість у міжнародній фінансовій структурі
Глобалізація та світовий борг. Зовнішній борг країни. Плата за зовнішній борг.
Боргова криза країни. Дефолт і кризи світової заборгованості.
Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу.
Паризький клуб. Лондонський клуб. Міжнародний валютний фонд. Група Світового
банку.
Управління зовнішнім боргом. Законодавче регулювання зовнішнього боргу.

Розділ ІІ. Міжнародні фінансові ринки та міжнародна фінансова діяльність
Тема 7. Міжнародні валютні ринки та валютні операції
Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних ринків та їх
особливості. Функції, основний товар та суб’єкти валютних ринків.
Структура міжнародного валютного ринку. Учасники валютного ринку. Валютні
операції, їх класифікація. Поняття та види валютних позицій. Ф’ючерсні операції.
Арбітражні валютні операції. Валютні операції «своп».
Сучасні тенденції розвитку валютного ринку.
Тема 8. Євровалютний ринок: формування та динаміка
Євровалютний ринок: сутність та основні характеристики. Єврооблігаційні позики.
Учасники та інструменти ринку євровалют. Євровалютні депозитні інструменти.
Євровалютні кредитні інструменти. Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити.
Процедура організації синдикованого займу. Єврооблігації (євробонди) та їх класифікація.
Організація випуску єврооблігацій. Особливості емісії та розміщення єврооблігацій.
Фактори росту ринку єврооблігацій. Організації, що регулюють ринок єврооблігацій.
Деривативи та їх види. Організація ринків деривативів.
Тема 9. Міжнародні кредитні ринки
Форми та види міжнародного кредитування. класифікація міжнародного кредиту.
Світовий кредитний ринок (СКР): сутність, структура. Тенденції розвитку СКР.
Міжнародний кредит та його функції.
Вартість кредиту. Фактори формування різниці в процентних ставках. Договірні,
додаткові та приховані елементи вартості кредиту. Фіксована і плаваюча процента ставка.
Динаміка змін відсоткових ставок центральних банків світу. Джерела ресурсів
євровалютного ринку. Дефолт.
Факторингові операції: сутність та види. Механізм міжнародного факторингу.
Факторинг: двохфакторний (взаємний), прямий імпортний, прямий експортний.
Форфейтінг: переваги та недоліки. Механізм міжнародного форфейтингу. Порівняльна
характеристика факторингу і форфейтингу.
Сутність та форми лізингу. Розвиток міжнародного лізингу.
Тема 10. Міжнародний ринок цінних паперів
Поняття та структура міжнародного ринку цінних паперів. Валютна структура
ринку цінних паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів.
Особливості функціонування глобальних, міжнародних, регіональних ринків цінних
паперів.
Міжнародні ринки облігацій. Сутність та види міжнародних облігацій. Учасники
ринку міжнародних облігацій. Оцінка та рейтинг на ринку міжнародних облігацій.
Основні інструменти ринку єврооблігацій. Розвиток ринку єврооблігацій. Ринки
глобальних облігацій.
Міжнародний ринок акцій. Сутність та види акцій. Ринок міжнародних акцій.
Іноземні акції та євроакції. Загальна характеристика депозитарних розписок. Переваги
фінансування та інвестування через механізм депозитарних розписок. Міжнародні та
світові індекси акцій.
Ринок похідних фінансових інструментів. сутність та види деривативів. Фючерси.
Опціони. Свопи. Синтетичні похідні цінні папери. сучасний стан ринку деривативів.
Тема 11. Міжнародні платіжні системи
Поняття та структура міжнародної платіжної системи: система банківських
повідомлень, система банківських розрахунків. Класифікація міжнародних платіжних

систем. Порівняльна характеристика роздрібних та оптових міжнародних платіжних
систем. Фінансові послуги міжнародних платіжних систем: інтернет - банкінг, інтернет трейдінг та інтернет- страхування.
Світова міжбанківська система SWIFT. Поняття і еволюція системи SWIFT.
Функції та можливості системи SWIFT; SWIFT для фінансових та економічних зовнішніх
контактів. Переваги і недоліками SWIFT для користувачів.
Транс’європейська міжбанківська система TARGET. Цілі системи TARGET, типи
платіжних операцій. Основні принципи формування і функціонування єдиної платіжної
системи TARGET. Схема функціонування платіжної системи TARGET. Тенденцій
розвитку систем міжнародних електронних платежів.
Тема 12. ТНК в світовій фінансовій системі
Поняття транснаціональних корпорацій і їх ролі в світовій фінансовій системі.
Класифікація ТНК. Види організаційної структури ТНК: функціональна, регіональна,
матрична, дивізійна. Вибір форми зарубіжного підрозділу.
Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК. Централізоване і
децентралізоване фінансове управління ТНК, його переваги і недоліки при управлінні.
Функції фінансових менеджерів ТНК з управління міжнародними фінансовими потоками.
Короткострокові активи міжнародних корпорацій і управління ними. Управління
валютними потоками та короткострокові кредити
ТНК. Внутрішньокорпоративне
кредитування ТНК. Банківське кредитування транснаціональних корпорацій.
Фінансування ТНК з використовування комерційних паперів. Довгострокові інвестиції
міжнародних корпорацій. Міжнародні портфельні інвестиції. Управління валютними
ризиками ТНК. Оподаткування в міжнародній фінансовій діяльності ТНК. Міжнародні
офшорні центри або податкові гавані.
Тема 13. Міжнародна банківська справа
Поняття міжнародної банківської діяльності. Стан провідних банків на світовому
ринку. Аналізу динаміки рейтингу найбільших банків світу. Процес розвитку міжнародної
банківської діяльності. Поняття міжнародної банківської справи або бенкінгу. Операції
міжнародної банківської справи. Учасники міжнародної банківської діяльності.
Організаційні структури міжнародного банку: офшорні філіали або шелл - філіали,
Дочірні банки і Едж корпорації та іх функції. Задачі розширення міжнародних операцій,
законодавство з їх організації. Особливості створення і управління міжнародними
банківськими одиницями.
Звітність міжнародних банків і міжнародні нормативи достатності їх капіталу.
Кореспондентські відносини банків.
Валютні операції банків. Поняття операції spot (спот, поточні або касові). Різновид
операції спот: операції todey (tod) та операції тomorrov (тom). Базові котирування та
маркетмейкери. Обсяги валютних операцій в провідних валютах ТНБ світу. Валютний
арбітраж на міжнародних ринках: сутність, види і техніка здійснення.
Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. Сутність акредитивної форми
розрахунку. Порядок проведення акредитивної операції. Вартість відкриття акредитивів і
інкасо в провідних банках світу. Учасниками акредитивної операції. Класифікація
акредитивів у міжнародній практиці. Інкасова форма розрахунку і технологія виконання.
Міжнародні банківські валютні перекази та розрахунки по товарообмінних операціях.
Тема 14. Місце України в міжнародній фінансовій системі
Кредитні відносини України. Кредитування міжнародними фінансовими
організаціями. Форми міжнародного кредитування. Платіжний баланс і зовнішній борг
України. Формування зовнішнього боргу України: структура та тенденції. Характерні
ознаки еволюції державного зовнішнього боргу України.

Динаміка валютного курсу гривні. Реальний ефективний обмінний курс.
Міжнародні резерви України. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в
міжнародну фінансову систему. Україна і міжнародні валютно-фінансові організації.
Співробітництво НБУ з міжнародними фінансовими організаціями.
Україна на міжнародних ринках позичкового капіталу.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усьо у тому числі
усього у тому числі
го
л
п ла інд с.
л п лаб. інд
б.
.
р.
.
1
2
3
4 5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Світове фінансове середовище
Тема 1. Система
6
2
2
4
міжнародних фінансів
Тема 2. Глобалізація
6
2
2
4
світового фінансового
середовища. Світові
фінансові кризи
Тема 3. Світова
6
2
2
4
фінансова архітектура
Тема 4. Платіжний
6
2
2
4
баланс
Тема 5. Сутність та
6
2
2
4
розвиток світової
валютної системи
Тема 6.
6
2
2
4
Заборгованість у
міжнародній
фінансовій структурі
Разом за розділом 1
36
12 12
24
Розділ ІІ. Міжнародні фінансові ринки та міжнародна фінансова діяльність
Тема 7. Міжнародні
8
2
2
4
валютні ринки та
валютні операції
Тема 8.
6
1
1
4
Євровалютний ринок:
формування та
динаміка
Тема 9. Міжнародні
8
2
2
4
кредитні ринки
Тема 10.
8
2
2
4
Міжнародний ринок
цінних паперів
Тема 11. Міжнародні 6
1
1
4
платіжні системи
Тема 12. ТНК в 6
1
1
4
світовій
фінансовій
системі

с.
р.
13

Тема 13. Міжнародна
банківська справа
Тема
14.
Місце
України
в
міжнародній
фінансовій системі
Разом за розділом ІІ
Усього годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8

2

2

4

6

1

1

4

84
120

12
24

12
24

32
56

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми

Кількість
годин
Тема 1. Система міжнародних фінансів
2
Тема 2. Світова фінансова архітектура
2
Тема 3. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові
2
фінансові кризи
Тема 4. Платіжний баланс
2
Тема 5. Сутність та розвиток світової валютної системи
2
Тема 6. Заборгованість у міжнародній фінансовій структурі
2
Тема 7. Міжнародні валютні ринки та валютні операції
2
Тема 8. Євровалютний ринок: формування та динаміка
1
Тема 9. Міжнародні кредитні ринки
2
Тема 10. Міжнародний ринок цінних паперів
2
Тема 11. Міжнародні платіжні системи
1
Тема 12. ТНК в світовій фінансовій системі
1
Тема 13. Міжнародна банківська справа
2
Тема 14. Місце України в міжнародній фінансовій системі
1
Разом
24

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин
Вивчення лекційного матеріалу, пошук, підбір та огляд
4
літературних джерел за заданою тематикою. Підготовка
студентами доповідей з теми 1. Виконання ситуативних завдань
щодо ідентифікації різних форм організації світового фінансового
середовища. Дискусія щодо ролі міжнародних фінансів у
розвитку міжнародної економіки.
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
4
тематикою. Підготовка студентами виступів з теми 3.
Обговорення «Сучасні трансформації світової фінансової
архітектури»
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
4
тематикою. Підготовка студентами ессе з теми 2. Дискусія
«Глобальні виклики світової економіки та наслідки фінансової
глобалізації»
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
4
тематикою. Підготовка студентами доповідей з теми 4. Кейс
«Аналіз платіжного балансу країни» (на вибір студента).
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
4

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

тематикою. Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 5.
Вирішення практичних завдань щодо розрахунку крос-курсу з
використанням прямих та непрямих котируваннь
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами доповідей з теми 6.
Презентація групових проектів «Розгляд основних відмінностей у
вирішенні питань щодо міжнародної заборгованості розвинутих
країн та країн, що розвиваються (на основі аналізу статистичної
інформації конкретної країни)
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами аналітичних диспутів з теми 7.
Обговрення «Ризики торгівлі валютою»
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами виступів з теми 8.
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами ессе з теми 9. Вирішення
практичних завдань щодо визначення вартості кредитів
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми
10. Визначення рівня доходності цінних паперів. Обговорення
«Які найбільш прибуткові цінні папери?» Розрахунок вартості
ф'ючерсів, опціонів, свопів.
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами до теми 11. Розгляд
міжнародних платіжних систем.
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами до теми 12. Розгляд прикладів.
Визначення оптимальної структури
ТНК,
ефективність
використання фінансових зв'язків (на прикладах). Підготовка до
дискусії «Фінансова політика транснаціональних корпорацій та її
особливості в Україні, Європі, Америці, Азії», «Які заходи
застосовують ТНК для ухиляння від податків?».
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами аналітичних виступів з теми
13 «Міжнародна банківська справа». Робота в малих группах за
проектом «Міжнародні операції комерційних банків та їх
розвиток (на прикладі конкретного банку)».
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою
тематикою. Підготовка студентами аналітичних виступів з теми
14 «Місце України в міжнародній фінансовій системі».
Підготовка до дискусії «Міжнародний валютний фонд і проблеми
фінансової стабільності в Україні». «Чи може Україна стати
міжнародним фінансовим центром?»
Разом

4

4

4
4

4

4

4

4

4

56

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено
7. Методи контролю
При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний,
письмовий, тестовий. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у
вигляді усного або письмового опитування, виступів студентів під час обговорення

питань, самостійної роботи, тестування, написання есе, рефератів, контрольної роботи
тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) враховується під час
визначення підсумкової оцінки з дисципліни у формі екзамену.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Разом
Т.1 - Т.6
Т.7- Т.14
15
15
60

Екзамен

40

Сума
100

9. Рекомендована література
Основна література
1.
Бажанов С. Международные финансы / С. Бажанов, О. В. Буторина, Л. Н.
Федякина. – Изд. "Международные отношения". 2012. – 592 с.
2.
Бойцун Н. Є. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. для студ. вищих навч.
закл. / Н. Є. Бойцун, Н. В. Стукало – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 326с.
3.
Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник / С.Я. Боринець – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 494с.
4.
Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посібник / О. І. Бутук – К. :
Знання, 2006. – 349с.
5.
Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки: Навч. посіб. /
В. М. Домрачев – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. –
90с.
6.
Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф. О. Журава, М. І.
Макаренко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с.
7.
Князь С. В. Міжнародні фінанси / С. В. Князь. – Львів : Вид. Львівської
політехніки, 2013. – 364 с.
8.
Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Вид 3-тє перероб. і
допопвнено / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвинова – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 640 с.
9.
Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / В. В. Козик,
Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко – К. : Знання, 2004. – 408с.
10.
Макаренко М.І. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник / М.І. Макаренко
– К.: 2013. – 548 с.
11.
Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк – К.: Знання.
– 2006. – 335 с.
12.
Мозговий О. М. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т ім. Вадима Гетьмана / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська,
Т.В. Мусієць, Ю.М. Руденко, О.О. Павлюк – К. : КНЕУ, 2005. – 502с.
13.
Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Т.О. Резнікова – Х. :
ХНЕУ, 2006. – 232с.
14.
Рогач О.І. Міжнародні фінанси / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет – К.:
Либідь, 2003. – 784 с.
15.
Софіщенко І. Я. Міжнародні фінанси: Навч. посібник / Міжрегіональна
академія управління персоналом/ І. Я. Софіщенко – К. : МАУП, 2005. – 200с.
16.
Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / За ред. д.е.н., проф. Буряка
П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 528 с.
Допоміжна література
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше
методичне забезпечення

Органи державного управління України
1.
Міністерство фінансів України - http://www.mіnfin.gov.ua
2.
Державний комітет статистики України — http://www.ukrstat.gov.ua
3.
Державний
комітет
фінансового
моніторингу
України
http://www.sdfm.gov.ua
4.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
http://www.dfp.gov.ua
5.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
http://www.ssmsc.gov.ua
6.
Національний банк України - http://www.bank.gov.ua

-

Періодичні видання
1.
Бюлетень Національного банку України — www.bank.gov.ua
2.
Вісник Національного банку України — www.bank.gov.ua
3.
Газета «Цінні папери України» — www.securities.org.ua
4.
Журнал «Актуальні проблеми економіки» — http://www.eco-science.net/
5.
Журнал «Банківська справа» — www.banking.com.ua
6.
Журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка» —www.nbuv.gov.ua/
7.
Журнал «Ринок цінних паперів України» — www.securities.org.ua
8.
Журнал «Фінанси України» -www.minfin.gov.ua
9.
Збірник «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності» —
www.bank.gov.ua
10.
Інформаційно-аналітичний бюлетень «Фінансовий ринок України» —
http://www.ufin.com.ua/arhiv.htm
11.
Платіжний баланс і зовнішній борг України — www.bank.gov.ua
12.
Світ фінансів (видання Тернопільського національного економічного
університету) - www.library.tane.edu.ua
13.
Річний звіт Національного банку України — www.bank.gov.ua
Міжнародні фінансові організації
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Азіатський банк розвитку - http://www.adb.org
Банк міжнародних розрахунків - http://www.bis.org
Європейський банк реконструкції і розвитку - http://www.ebrd.com
Європейський інвестиційний банк - http://www.eib.org
Європейський центральний банк -http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Міжамериканський банк розвитку - http://www.iadb.org
Міжнародна фінансова корпорація - http://www.ifc.org
Міжнародний валютний фонд - http://www.imf.org
Світовий банк - http://www.worldbank.org
Представництво Світового банку в Україні - http://www.worldbank.org.ua
Департамент статистики Організації Об’єднаних Націй - http://unstats.un.org
Міжамериканський банк розвитку - http://www.iadb.org
Міжнародна асоціація зі статистики (IAOS) - http://isi.cbs.nl
Міжнародний інститут статистики (ISI) - http://isi.cbs.nl
Організація економічної співпраці та розвитку (OESD) - http://www.oecd.org
Центральний Європейський банк -http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html

