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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” складена відповідно до: 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

рівень вищої освіти:  перший (бакалаврський) 

галузь знань: Економіка та підприємництво 

напрям : 6.030503 Міжнародна економіка 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Міжнародні фінанси» – підготовка фахівців економічного 

профілю, які б володіли теоретичними основами та практичними навичками фінансового 

аналізу в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних інвестицій, міжнародних 

розрахунків, валютних операцій, аналізу платіжних і розрахункових балансів. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основні завдання дисципліни спрямовані на: 

•  вивчення сутності міжнародних фінансів; 

• розуміння цілей, функцій, норм, форм і правил проведення міжнародних 

фінансових операцій; 

• аналіз структури світового фінансового ринку; 

• аналіз інструментів світового фінансового ринку; 

• розуміння механізму формування валютного курсу; 

• аналіз основних засобів державного регулювання валютних курсів; 

• орієнтування у найпоширеніших у світовій практиці видах валютних угодах. 

 

 1.3. Кількість кредитів 7 (4  осінній семестр + 3 весняний семестр) 

1.4. Загальна кількість годин  7 х 30 = 210 (56 лекцій + 56 практичних + 98 

самостійна робота, в т.ч. курсова)  

Осінній семестр 4 х 30 = 120 (32 лекцій + 32 практичних + 56 самостійна робота) 

Весняний семестр 3 х 30 = 90 (24 лекцій + 24 практичних + 42 самостійна, в т.ч. 

курсова)  

Заочна: 7х30= 210 (16 лекцій + 194) 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

7,8-й 7,8-й 

Лекції 

32 + 24 = 56 год. 16 год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 + 24 = 56 год.  год. 

Лабораторні заняття 

год.  год. 

Самостійна робота 
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98     год. 194 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

знати:  

• еволюцію світової валютної системи; 

• механізм формування валютного курсу; 

• основні засоби державного регулювання валютних курсів; 

• найпоширеніші в світовій практиці види валютних угод; 

• основні форми кредитів, що поширені у міжнародній практиці; 

•  форми та умови кредитування міжнародними та регіональними валютно-

кредитними і фінансовими організаціями; 

• засоби хеджування валютних ризиків експортерів та імпортерів; 

• засоби розміщення тимчасово вільних коштів господарюючих суб’єктів; 

• засоби залучення коштів господарюючими суб’єктами; 

• правила трансляції фінансової звітності, прийнятої в міжнародній практиці; 

•  розуміти, як складаються баланси міжнародних фінансових розрахунків, знати 

методи регулювання платіжного балансу. 

 

вміти:  

• визначати фактори, що впливають на зміни валютних курсів; 

• визначати доцільність проведення міжнародних фінансових операцій; 

• вибирати найбільш вигідні  форми міжнародного кредиту; 

• визначати найдоцільніші форми міжнародних розрахунків. 

 

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ГЛОБАЛЬНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНИЙ 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК  

 

Конкретні цілі: 

 

Визначити призначення, місце та роль міжнародних фінансів у сучасній 

світогосподарській системі на підставі аналізу еволюції світової валютної системи. 

Пояснювати механізм формування валютного курсу. Аналізувати основні засоби 

державного регулювання валютних курсів. Орієнтуватись у найпоширеніших у світовій 

практиці видах валютних угод. Прогнозувати зміни валютних курсів. Аналізувати стан 

міжнародної ліквідності. Вміти  проводити валютні операції. Вміти  страхувати валютні 

ризики. 

 

Тема 1. Світова валютно-фінансова система, її елементи та етапи еволюції.  

1. Світовий грошовий товар і міжнародна ліквідність. 

2. Валютний курс. Чинники впливу і державне регулювання валютного курсу. 

3. Міжнародний валютний ринок. 

4. Міжнародні  фінансові організації в світовій валютно-фінансовій системі. 
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Тема 2. Міжнародний валютний ринок. 

1. Міжбанківський валютний ринок. 

2. Валютні біржі. 

3. Міжнародний валютний ринок Форекс. Технічний та фундаментальний аналіз ринку. 

 

Розділ 2.  МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ 

 

Конкретні цілі:  

 

Знати основні форми кредитів, що поширені у міжнародній практиці. Аналізувати форми 

та умови кредитування міжнародними та регіональними валютно-кредитними і 

фінансовими організаціями. Застосовувати засоби хеджування валютних ризиків 

експортерів та імпортерів. Знати засоби розміщення тимчасово вільних коштів 

господарюючих суб’єктів. Знати оптимальні засоби залучення коштів господарюючими 

суб’єктами. Знати правила трансляції фінансової звітності, прийнятої в міжнародній 

практиці. Орієнтуватись у формах міжнародних розрахунків. 

 

Тема 3. Міжнародна банківська система та міжнародна банківська діяльність. 

1. Європейська система центральних банків. 

2. Федеральна резервна система США. 

3. Банківська система Канада. 

4. Банківська система Японії. 

5. Банківська система КНР. 

6. Ісламський банкінг. 

7. Іноземний капітал в національній банківській системі. 

8. Основи міжнародної банківської діяльності. 

9.Організаційно-інституціональні форми міжнародної банківської діяльності. 

10. Міжнародні операції комерційних банків. 

 

Тема 4. Особливості функціонування євроринку. 

1. Причини виникнення та етапи розвитку євроринку. 

2. Інструменти євроринку. 

3. Регулювання євроринку. 

4. Методика визначення суверенного рейтингу. 

 

Тема 5. Офшори в міжнародних фінансових потоках. 

1. Причини виникнення офшорних юрисдикцій. Основні умови офшорних юрисдикцій. 

2. Наслідки офшорної діяльності для міжнародної економіки. 

3. Найпоширеніші офшорні юрисдикції світу. 

 

Тема 6. Доларизація міжнародної економіки. 

1. Причини доларизації економіки та класифікація МВФ видів доларизації. 

2. Показники та наслідки доларизації. 

3. Шляхи подолання доларизації.  

 

Розділ 3. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСИ ТНК ТА 

ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАННІСТЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ. 

 

Конкретні цілі:  
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Визначати основні напрямки інвестиційної діяльності. Вміти застосовувати інструменти 

технічного аналізу для оцінки фінансових активів. Орієнтуватись у факторах 

фундаментального характеру, що впливають на курс цінних паперів. Вміти прогнозувати 

фінансові потоки транснаціональних компаній, орієнтуватись у консолідованій звітності 

транснаціональних компаній. Розуміти принципи валютних обмежень. Пояснювати 

причини виникнення зовнішнього боргу.   

 

Тема 7. Міжнародна інвестиційна діяльність. 

1. Поняття інвестицій та суб’єкти інвестиційної діяльності. 

2. Фінансові інвестиції.  

3. Фінансовий інвестиційний процес. Технічний та фундаментальний аналіз фінансових 

активів. 

4. Характеристика міжнародного фондового  ринку.  

5. Учасники міжнародного фондового ринку: емітенти, інвестори, посередники. 

 6. Особливості фондового ринку США. Європейський досвід функціонування фондового 

ринку. Японська модель фондового ринку. 

 

   Тема 8. Фінанси транснаціональних компаній. 

1. Міжнародне фінансування ТНН: короткострокове та довгострокове. 

2. Міжнародне розміщення тимчасово вільних коштів ТНК. 

3. Валютна політика ТНК. 

 

Тема 9. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. 

1. Поняття та структура державного боргу. 

2. Показники, що характеризують зовнішній державний борг. 

3. Криза заборгованості та шляхи її подолання. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Розділ  1. ГЛОБАЛЬНА СВІТОВА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА 

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Тема 1. Світова 

валютно-фінансова 

система, її 

елементи та етапи 

еволюції.  

22 6 6 -  10  -    20 

Тема 2. 

Міжнародний 

валютний ринок  

18 4 4 -  10  2    20 

Разом за розд. 1 40 10 10 -  20      40 

Розділ 2. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ 

Тема 1. 

Міжнародна 

банківська система 

та міжнародна 

банківська 

діяльність 

34 12 12   10  2    20 

Тема 2. 

Особливості 

функціонування 

євроринку. 

18 4 4   10  2    20 

Тема 3. Офшори в 

світових 

фінансових 

потоках. 

18 4 4   10  2    20 

Тема 4. 

Доларизація 

економіки.  

10 2 2   6  2    20 

Разом за розд. 2 80 22 22 -  36      80 

Всього за 1,2 розд. 120 32 32   56  10    120 

Розділ  3. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФІНАНСИ 

ТНК ТА ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАННІСТЬ В СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ. 

Тема 1. 

Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність.  

44 12 12 -  5  2    30 

Тема 2. Фінанси 

ТНК. 

26 8 8   5  2    30 

Тема 3. 

Заборгованість в 

системі 

18 4 4   2  2    14 



 8 

міжнародних 

фінансів.  

             

Разом за розд. 3. 90 24 24   12+30 

курс = 

42 

 6    74 

Індивідуальна 

робота (курсова 

робота) 

     30       

 У

всього годин 

 

210 

 

56 

 

56 

  

 

 

98 

 16    194 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

 

Назва теми Кільк. 

годин 

1 Тема 1. Світова валютно-фінансова система, її елементи та етапи 

еволюції.  

1. Світовий грошовий товар і міжнародна ліквідність. 

2. Валютний курс. Чинники впливу і державне регулювання валютного 

курсу. 

6 

2 Тема 2. Міжнародний валютний ринок. 

1. Міжнародний валютний ринок Форекс. Технічний та 

фундаментальний аналіз ринку. 

4 

3 Тема 3. Міжнародна банківська система. Міжнародна банківська 

діяльність. 

1. Європейська система центральних банків. 

2. Федеральна резервна система США. 

3. Банківська система Канада. 

4. Банківська система Японії. 

5. Банківська система КНР. 

6. Ісламський банкінг. 

7.Організаційно-інституціональні форми міжнародної банківської 

діяльності. 

8. Міжнародні операції комерційних банків. 

12 

4 Тема 4. Особливості функціонування євроринку. 

1. Інструменти євроринку. 

2. Регулювання євроринку. 

3. Методика визначення суверенного рейтингу. 

4 

5 Тема 5. Офшори в світових фінансових потоках. 

1. Причини виникнення офшорних юрисдикцій. Основні умови 

офшорних юрисдикцій. 

2. Наслідки офшорної діяльності для міжнародної економіки. 

4 

6 Тема 6. Доларизація економіки.  

1. Причини доларизації економіки та класифікація МВФ видів 

доларизації. 

2. Показники та наслідки доларизації. 

2 

7 Тема 7. Міжнародна інвестиційна діяльність.  

1. Фінансові інвестиції.  

2. Фінансовий інвестиційний процес. Технічний та фундаментальний 

аналіз фінансових активів. 

12 
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3. Характеристика міжнародного фондового  ринку.  

4. Учасники міжнародного фондового ринку: емітенти, інвестори, 

посередники. 

 5. Особливості фондового ринку США. Європейський досвід 

функціонування фондового ринку. Японська модель фондового ринку. 

8 Тема 8. Фінанси ТНК. 

1. Міжнародне фінансування ТНН: короткострокове та довгострокове. 

2. Міжнародне розміщення тимчасово вільних коштів ТНК. 

8 

9 Тема 9. Заборгованість в системі міжнародних фінансів.  

1. Поняття та структура державного боргу. 

2. Показники, що характеризують зовнішній державний борг. 

4 

 Разом  56 

 

 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  Кількість 

годин 

1 Тема 1. Світова валютно-фінансова система, її елементи та етапи еволюції.  

1. Міжнародні  фінансові організації в світовій валютно-фінансовій 

системі. Огляд наукової літератури. 

10 

2 Тема 2. Міжнародний валютний ринок. 

1.Міжбанківський валютний ринок. 

2. Валютні біржі. Огляд наукової літератури. 

10 

3. Тема 3. Міжнародна банківська система. Міжнародна банківська 

діяльність 

1. Іноземний капітал в національній банківській системі. Огляд 

наукової літератури. 

2. Основи міжнародної банківської діяльності. Огляд наукової 

літератури. 

10 

4 Тема 4. Особливості функціонування євроринку. 

1. Причини виникнення та етапи розвитку євроринку. Огляд наукової 

літератури. 

10 

5 Тема 5. Офшори в світових фінансових потоках. 

1. Найпоширеніші офшорні юрисдикції світу. Огляд наукової літератури. 

10 

6 Тема 6. Доларизація економіки.  

1. Шляхи подолання доларизації. Огляд наукової літератури. 

6 

7 Тема 7. Міжнародна інвестиційна діяльність.  

1. Поняття інвестицій та суб’єкти інвестиційної діяльності. Огляд наукової 

літератури. 

5 

8 Тема 8. Фінанси ТНК. 

1. Валютна політика ТНК. Огляд наукової літератури. 

5 

9 Тема 9. Заборгованість в системі міжнародних фінансів.  

1.Криза заборгованості та шляхи її подолання. Огляд наукової літератури. 

2 

 Курсова робота  30 

 Разом  98 
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6. Індивідуальні завдання 

Для засвоєння знань з дисципліни «міжнародні фінанси» студентам недостатньо 

користуватися лише конспектом лекцій. Відвідування лекцій дозволяє отримати схему 

найбільш ефективного засвоєння нового матеріалу, а також зрозуміти внутрішню логіку 

дисципліни. Основна маса фактичного матеріалу має добуватися студентами самостійно з 

спеціальної літератури та інших джерел. 

Рекомендації щодо змісту індивідуального завдання 

Структура індивідуального завдання повинна містити такі необхідні елементи:  

1) винесення проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими 

або практичними завданнями;  

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на яких спирається автор, виділення невирішених що раніше 

становлять загальної проблеми, яким присвячується індивідуальне завдання;  

3) формулювання цілей завдання; 

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

5) виводи даного дослідження і перспективи подальших розробок в даному 

напрямі. 

 

Рекомендації щодо оформлення індивідуального завдання 

Шрифт: Times New Roman, розмір кегля - 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 

1 см, поля – 20 см з усіх боків. Обсяг: 25 - 30 сторінок, включаючи список літератури (30 

джерел). 

 

 

Індивідуальні завдання  

1. Валютні курси та валютні операції. Валютне регулювання. 

2. Кредитування зовнішньої торгівлі. Кредитування експрту та імпорту. 

3. Валютна інтеграція як складова частина світового інтеграційного процесу. 

4. Діяльність Банку міжнародних розрахунків. 

5. Діяльність МВФ і його значення для міжнародної фінансової системи. 

6. Всесвітний банк: діяльність організацій, що входять до його складу. 

7. Регіональні банки розвитку та валютно-кредитні організації Європейського Союзу. 

8. Участь України у міжнародній фінансовій системі. 

9. Валютно-кредитна політика промислово розвинених країн. 

10. Валютний арбітраж, сфера його застосування. 

11. Угода “спот”, “форвард”. Різниця між ними. Сфера застосування. 

12. Фючерсні контракти та сфера їх застосування. 

13. Яким чином впливає на обмінний курс національної валюти збільшення імпорту? 

Розглянути на прикладі конкретної країни. 

14. Як змінюється обмінний курс національної валюти при збільшенні експорту з 

країни? Розглянути на прикладі України. 

15. Вплив міжнародного кредиту на обмінний курс національної валюти країни, що 

цей кредит одержує. 

16. Форми та умови кредитування експорту. 

17. Форми та умови кредитування імпорту. 

18. Факторинг як форма кредитування. Міжнародна практика. Перспективи 

застосування в Україні. 

19. Міжнародний лізинг. Основні проблеми та напрямки використання. 

20. Перспективи лізингових операцій в Україні. 
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21. Ринок євровалют, структура та особливості. 

22. Умови та форми міжнародного кредиту. 

23. Співробітництво України з міжнародними те регіональними валютно-кредитними 

та фінансовим організаціями. 

24. Ефективність для України співробітництва з Міжнародним валютним фондом. 

25. Валютні ризики та засоби їх хеджування. Міжнародний досвід та практика в 

Україні. 

26. Валютні обмеження, що використовуються в світовій практиці. 

27. Валютні обмеження, що існують в Україні. 

28.  Єврооблігаційне фінансування. Україна на єврооблігаційному ринку 

29. Фіксовані та плаваючі валютні курси. Їх переваги та недоліки.  

30. Валютно-кредитна політика України. 

 

7. Методи контролю 

Система оцінювання результатів навчання включає вхідний, поточний, семестровий, 

контроль знань. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- розв’язування задач; 

- виконання творчих завдань. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових розділів (проміжний контроль) – на 

підсумкових заняттях. 

                                                                        
8. Схема нарахування балів 

  

 

 Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 Залікова 

робота.  

 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

 

 

 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т 1,2 Т 3,4       

10 10 20 20    60 40 

 

100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

 

 Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

 Екзамен 

 
Сума 

  

 

 

Розділ 3 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

    Т 1,2,3  Курсова робота 30   

    10+10+10  30 60 40 100 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 

 

Основна література 

1. Боринцев С. Я. Міжнародні фінанси: підручник / С.Я. Боринцев. – Київ: 

Знання. – Прес, 2002. – 311 с. 

2. Еш С. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 

2015. – 528 с. 

3. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент / Г. О. Крамаренко,   О. В. Чорна. – К. 

: Центр навчальної літератури, 2016. – 520 с. 

4. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч. посібник / О. 

Ю. Ромашко. – К. : КНЕУ, 2015. – 240 с. 

5. Міжнародні фінанси: підручник / [О.М. Мозговий, Т.В. Мусієць, Л.В. 

Руденко-Сударєва та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. О.М. Мозгового. - К: КНЕУ, 2015. - 

515с. ISBN 978-966-926-101-4 

 

 

Допоміжна література 

6. Богдан Тетяна. Глобальні ризики боргового «нависання» у розвинутих країнах 

і засоби їх мінімізації/ Тетяна Богдан//Вісник НБУ . – 2014, Червень. – С. 39–46 

7. Кокодей Т.А. Глобальные кризисы XXI столетия: генезис, 

взаимообусловленность, последствия / Т.А. Кокодей // Бюллетень Міжнародного 

Нобелівського форуму. – 2010. – №1(3). Том 1. – С. 160–169  

8. Рєзнікова Н.В. Світова фінансова криза як фактор економічного розвитку / 

Н.В. Рєзнікова, М.М. Відякіна // Бюлетень Міжнародного Нобелівського форуму. – 2010 .– 

№1 (6). – С. 271–279 

9. Безручко Ю. В. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних 

фондів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно–правовий аналіз) / [Безручко Ю. 

В., Вінник О. М., Глотов М. О., Кологойда О. В.]. – К. : Вид-во : Центр учбової літератури, 

2013. – 191 с. 

10. Беліков О. Цінні папери та фондовий ринок в контексті європейських 

прагнень України / О. Беліков // Юстівіан: юрид. журн. – 2013. – № 1. – С. 7-15. 

11. Возний О. Л. Фондовий ринок та його роль у формуванні інвестиційного 

капіталу України / О. Л. Возний // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 17– 

21. 

12. О. А. Шуба. Резервні валюти у структурі світової валютної системи. Вісник  

ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 90. – 2016. – C. 147–153.  

13. Шуба О. А. Сучасна дивідендна політика компаній Німеччини / О. А. 

Шуба // Бізнес Інформ. – 2015. – № 11. – C. 75–79.  
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14. Шуба О.А., Єгупов Я.В. Фондові індекси як узагальнюючі показники стану 

фондового ринку в умовах соціально-економічної асиметрії світового господарства // М.І. 

Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня народження М.І. Туган-

Барановського (15-16 жовтня 2015 року) / відп. ред. О.І. Давидов. – Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2015. – 524 с. – С. 443-450. 

15. Шуба О.А., Михайленко К.М. Статус резервної валюти як конкурентна 

перевага виробників країни-емітента//Конкурентні стратегії національного виробника на 

зовнішніх ринках: Збірник наукових праць за матеріалами Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 2 грудня 2014 р. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. 

– 112 с. – С.103-106. 

16. Шуба О. А. Діяльність фінансово-промислових груп у національних 

економіках / Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : 

колективна монографія / кол. авт. ; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2015. – 316 с. – С. 156 – 170. 

 

 
 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. http://www.ufs.kiev.ua - "UFS" - Украинский Финансовый Сервер 

2. http://finance.com.ua - ИА "Инфинсервис" 

3. http://www.fas.com.ua - Компания "Финансовый Аналитик-Сервис" 

4. http://www.europrimex.com - EuroPRIMEx-мировые финансовые рынки 

5. http://www.uice.com.ua - Украинская межбанковская валютная биржа 

6. http://traders.kiev.ua - Форекс клуб  - беспл финанс библиот. Сайт трейдеров 

Украины 

7. http://www.bank.gov.ua - Національный банк України 

8. http://www.ifs.kiev.ua/freeinfo/freelist.htm - Курсы валют, итоги торгов 

http://www.uazone.net/go/convert.cgi - Конвертор валют 

9. Європейский Союз – http://www.europa.eu.int 

10. Банк міжнародних розрахунків – http://www.bis.org 

11. Світовий банк – http://www.world-bank.org 

12. Світовий банк – http://www.world-bank.org 

 

13. Регулювання національних фондових ринків. Огляд законодавства 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.pravoznavec.com.ua/books/142/9776/32/ 

14. Шляхи удосконалення фондового ринку України через призму світового 

досвіду / Електронний ресурс / Режим доступу : 

http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15326/1/4.pdf 

 

15. ОА Шуба, МВ Шуба  - МІ ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ: ТВОРЧА …, 2015 - 

dspace.uccu.org.ua [PDF] ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕЗЕРВНИХ ВАЛЮТ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ АСИМЕТРІЇ … 

16. a ОА Шуба, ОО Габінська - МІ ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ: …, 2015 - 

dspace.uccu.org.ua  [PDF] ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИВІДЕНДНОЇ 

ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ЇЇ АКЦІЙ В 

УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ …[PDF] uccu.org.u 

http://www.ufs.kiev.ua/
http://finance.com.ua/
http://www.fas.com.ua/
http://www.europrimex.com/
http://www.uice.com.ua/
http://traders.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ifs.kiev.ua/freeinfo/freelist.htm
http://www.uazone.net/go/convert.cgi
http://www.europa.eu.int/
http://www.pravoznavec.com.ua/books/142/9776/32/
http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15326/1/4.pdf
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=456
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=456
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=456
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=439
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=439
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=439
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/3058/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf#page=439
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17. ОА Шуба, ЯВ Єгупов - МІ ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ: ТВОРЧА …, 2015 - 

dspace.uccu.org.ua [PDF] uccu.org.ua [PDF] ФОНДОВІ ІНДЕКСИ ЯК 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АСИМЕТРІЇ СВІТОВОГО … 

18. ОА Шуба - Бізнес Інформ, 2015 - irbis-nbuv.gov.ua Сучасна дивідендна політика 

компаній Німеччини 
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