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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки:  

Другий рівень підготовки (магістри) 

1) спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма− Фінанси, банківська справа та страхування 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  формування у студентів 

базових теоретичних знань про фундаментальні закономірності розвитку 

міжнародних фінансів в умовах глобалізації економіки для наступного 

застосування їх на практиці.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни - засвоєння студентами 

сукупності знань з питань сутності та елементів системи міжнародних 

фінансів, особливостей функціонування міжнародних фінансових інститутів, 

набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його 

сегментів, використання основних фінансових інструментів на міжнародному 

ринку; особливостей функціонування міжнародних фінансових інститутів. 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин –90. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни для спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2018-й 2018-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

18год. 10год. 

Практичні, семінарські заняття 

18год. год. 

Лабораторні заняття 

- – 

Самостійна робота 

54 год. 80год. 

Індивідуальні завдання  

 год. год. 

 

 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни для спеціальності 073 
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«Менеджмент" 
За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2018-й 2018-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16год. 10год. 

Практичні, семінарські заняття 

8год. 4год. 

Лабораторні заняття 

- – 

Самостійна робота 

54 год. 76год. 

Індивідуальні завдання  

 10 год. год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Знати: 
 

- об’єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні 

ознаки міжнародних фінансів; 

- структуру міжнародної фінансової системи і принципи її побудови; 

- теоретичні основи організації, функціональні елементи, 

організаційну структуру управління  міжнародними фінансами; 

- основи функціонування міжнародного фінансового ринку, його 

структуру  і принципи організації; 

- місце та роль міжнародних фінансів в період глобалізації світового 

господарства; 

- структуру і принципи організації міжнародного фінансового ринку; 

- особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів; 

- особливості функціонування міжнародного кредитного ринку; 

- особливості функціонування міжнародного фондового ринку; 

- механізм регулювання міжнародних фінансів. 

- сутність та структуру світової фінансової системи; 

- характеристики міжнародних фінансових центрів; 

- основні види та особливості функціонування міжнародних 

фінансових інститутів та організацій; 

- сутність та базові принципи міжнародного фінансового 

менеджменту. 

Вміти: 

− здійснювати  валютні операцій і міжнародні розрахунки;  

− оцінювати стан міжнародного валютного, кредитного,  фондового 

ринків; 
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−  виявляти  сучасні тенденції розвитку міжнародного фінансового 

ринку ;  

− оцінювати стан міжнародної фінансової системи; 

− здійснювати управління валютними ризиками при здійсненні 

операцій на міжнародному фінансовому ринку;  

− найбільш ефективного залучати і розміщувати тимчасово вільні 

грошові кошти на міжнародному фінансовому ринку; 

− визначати оптимальні шляхи зниження державної зовнішньої та 

міжнародної заборгованості ; 

−  Визначати ефективність взаємодії держави з міжнародними 

фінансовими інститутами та шляхи її підвищення; 

− здійснювати вибір оптимальної форми розрахунків у зов-

нішньоекономічній діяльності;   

− практично застосовувати фондові інструменти в діяльності на 

міжнародному ринку цінних паперів. 

− визначати фактори, що впливають на виникнення міжнародних 

фінансових криз та шляхи їх попередження. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

РОЗДІЛ 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова система 
 

ТЕМА 1. Міжнародні фінанси в сучасній світогосподарській системі. 

Генезис міжнародних фінансів. Об’єктивна необхідність та сутність 

міжнародних фінансів. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та 

міжнародних фінансів. Сутність, структура та особливості світової 

фінансової системи. Міжнародні фінансові центри. Глобальні фінансові 

кризи. Інтеграція України в систему міжнародних фінансів. 

 

ТЕМА 2: Світова валютна система 

Сутність та класифікація валют. Сутність та види валютного курсу. Сутність 

та основні елементи валютних систем. Еволюція світової валютної системи. 

Валютні блоки та зони. 

 

ТЕМА 3: Міжнародні економічні організації та валютно -  фінансові 

інститути  

Міжнародні організації як суб’єкти міжнародних фінансів. СОТ. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ). Група Світового банку. Банк 

міжнародних розрахунків.  

 

ТЕМА 4: Міжнародний фінансовий ринок 

Сутність, функції та роль міжнародного фінансового ринку. Структура 

міжнародного фінансового ринку. Валютний ринок і його основні 

характеристики. 

 

ТЕМА 5: Міжнародний кредитний ринок  

Сутність, функції  та класифікація міжнародного кредиту. Єврокредити. 

Міжнародний фінансовий лізинг. 

 

ТЕМА 6: Міжнародний ринок цінних паперів. 

Сутність та основні етапи розвитку міжнародного фондового ринку. 

Міжнародний ринок облігацій. Міжнародний ринок акцій. Міжнародний 

ринок фінансових деривативів. 
 
РОЗДІЛ 2. Регулювання міжнародних фінансів та міжнародний 
фінансовий менеджмент 
 
ТЕМА 7: Міжнародна система регулювання світових фінансів. 

Міжнародний контроль за рухом капіталу. Формування спільних підходів до 

міжнародного інвестування та діяльності ТНК. Захист інвестицій. 

Міжнародні фінансові стандарти. Удосконалення механізму регулювання 
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міжнародних фінансів. 

ТЕМА 8: . Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Сутність, виникнення та 

розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних 

розрахунків. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Державне 

регулювання платіжного балансу. 

 

ТЕМА 9: «Брудні гроші» в системі міжнародних фінансів та протидія їх 

відмиванню.  

Походження «брудних грошей» та основні канали їх відмивання. 

Міжнародна протидія відмиванню «брудних грошей». Україна в боротьбі з 

відмиванням «брудних грошей». 

 

ТЕМА 10: Основи міжнародного фінансового менеджменту. 

Сутність міжнародного фінансового менеджменту. Загальні напрями 

міжнародного фінансового менеджменту. 
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3. Структура навчальної дисципліни для спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
 

 

Назви   

тем 

 

Кількість годин 

 

Денна форма                              Заочна форма 

 

Усього    у тому числі       Усього          у тому числі 

 

             лек практ інд   ср                лек-  практ- інд   ср 

             ції    .                                      ції        
 

                                   
 

РОЗДІЛ 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова 
система 

Тема 1. 

Міжнародні фінанси в 

сучасній 

світогосподарській 

системі 

9 2 2 0 5 12 2 0 0 10 

Тема 2.  

Світова валютна 

система 

7 1 1 0 5 6 0 0 0 6 

Тема 3.  

Міжнародні 

економічні організації 

та валютно -  

фінансові інститути  

9 2 2 0 5 10 2 0 0 8 

Тема 4. 

Міжнародний 

фінансовий  ринок 

9 2 2 0 5 10 2 0 0 8 

Тема 5. 

Міжнародний 

кредитний ринок 

9 2 2  5 8    8 

 Тема 6. 

Міжнародний ринок 

цінних паперів. 

 

9 2 2 0 5 8 0 0 0 8 

Разом за  

розділом 1 
52 11 11 0 30 54 6 0 0 48 

 РОЗДІЛ 2. Регулювання міжнародних фінансів та 
міжнародний фінансовий менеджмент 

 

Тема 7. Міжнародна 

система регулювання 

світових фінансів. 

 

 

 

10 2 2 0 6 9 1 0 0 8 

Тема 8.  

Міжнародні 

8 1 1 0 6 9 1 0 0 8 
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розрахунки та 

платіжний баланс. 

Тема 9.  

 «Брудні гроші «  в 

системі міжнародних 

фінансів та протидія їх 

відмиванню 

10 2 2 0 6 9 1 0 0 8 

Тема 10.  

Основи міжнародного 

фінансового 

менеджменту.  

8 2 2 0 4 7 1 0 0 6 

Разом  
за розділом 2 

36 7 7 0 22 34 4 0 0 30 

Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом  

2    2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
Усього годин   

90 18 18 0 54 90 10 0 0 80 
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3. Структура навчальної дисципліни для спеціальності 073 
«Менеджмент» 

 

 

Назви  

тем 

 

Кількість годин 

 

Денна форма                              Заочна форма 

 

Усього    у тому числі       Усього          у тому числі 

 

             лек практ інд   ср                лек-  практ- інд   ср 

             ції    .                                      ції        
 

                                   
 

РОЗДІЛ 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова 
система 

Тема 1. 

Міжнародні фінанси в 

сучасній 

світогосподарській 

системі 

8 2 1 0 5 13 2 1 0 10 

Тема 2.  

Світова валютна 

система 

6 1 0 0 5 6 0 0 0 6 

Тема 3.  

Міжнародні 

економічні організації 

та валютно -  

фінансові інститути  

8 2 1 0 5 11 2 1 0 8 

Тема 4. 

Міжнародний 

фінансовий  ринок 

8 2 1 0 5 10 2 0 0 8 

Тема 5. 

Міжнародний 

кредитний ринок 

7 1 1  5 8    8 

 Тема 6. 

Міжнародний ринок 

цінних паперів. 

 

8 2 1 0 5 8 0 0 0 8 

Разом за  

розділом 1 
45 10 5 0 30 56 6 2 0 48 

 РОЗДІЛ 2. Регулювання міжнародних фінансів та 
міжнародний фінансовий менеджмент 

 

Тема 7. Міжнародна 

система регулювання 

світових фінансів. 

 

9 2 1 0 6 8 1 1 0 6 

Тема 8.  

Міжнародні 

розрахунки та 

платіжний баланс 

. 

8 1 1 0 6 9 1 0 0 8 
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Тема 9.  

 «Брудні гроші «  в 

системі міжнародних 

фінансів та протидія їх 

відмиванню 

9 2 1 0 6 10 1 1 0 8 

Тема 10.  

Основи міжнародного 

фінансового 

менеджменту.  

7 1 0 0 6 5 1 0 0 4 

Разом  
за розділом 2 

33 6 3 0 24 32 4 2 0 26 

Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом  

2    2 2    2 

Індивідуальне 

завдання 

(розрахункове 

завдання) 

10   10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усього годин   

90 16 8 10 56 90 10 4 0 76 

 
 

4. Теми практичних  занять для спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

 
 

№ 
 

Н а з в а   т е м и 
 
 

Кількість 
годин 

денна заочна 

1 Міжнародні фінанси в сучасній 

світогосподарській системі. 
2 0 

2  
Світова валютна система. 

 

1 0 

3 Міжнародні економічні організації та валютно -  

фінансові інститути 

 

2 0 

4  Міжнародний фінансовий ринок 

 
2 0 

5 Міжнародний кредитний ринок 2 0 
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6 
 

Міжнародний ринок цінних паперів. 

 
2 0 

7 Міжнародна система регулювання світових 

фінансів 

 

2 0 

8 Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 1 0 
9 «Брудні гроші «  в системі міжнародних фінансів 

та протидія їх відмиванню. 

 

2 0 

10 Основи міжнародного фінансового менеджменту 

 
2 0 

 
 

 
ВСЬОГО 

18 0 
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4. Теми практичних  занять для спеціальності 073 «Менеджмент» 
 
 

№ 
 

Н а з в а   т е м и 
 
 

Кількість 
годин 

денна заочна 

1 Міжнародні фінанси в сучасній 

світогосподарській системі. 
1 1 

2 Міжнародні економічні організації та валютно -  

фінансові інститути 

 

1 1 

3 Міжнародний фінансовий ринок 1 0 
4 Міжнародний кредитний ринок 1 0 
5 Міжнародний ринок цінних паперів 1 0 
6 
 

Міжнародна система регулювання світових 

фінансів 
1 1 

7 Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

 
1 1 

8 «Брудні гроші «  в системі міжнародних фінансів 

та протидія їх відмиванню 
1 0 

 
 

 
ВСЬОГО 

8 4 
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5. Завдання для самостійної робота 
для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Опрацювання навчального матеріалу 

(самостійне ознайомлення з допоміжною  літературою 

за списком у робочій програмі дисципліни) 

52 78 

2 Виконання контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом 

2 2 

 Разом 54 80 

 
5. Завдання для самостійної робота 

для спеціальності 073 «Менеджмент» 
 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Опрацювання навчального матеріалу 

(самостійне ознайомлення з допоміжною  літературою 

за списком у робочій програмі дисципліни) 

54 78 

 Виконання контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом 

2 2 

2 Виконання індивідуальних завдань: 

розрахункові завдання, передбачені навчальним 

планом 

10 0 

 Разом 66 80 

 
6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання з дисципліни (реферати, розрахункові, графічні, 

розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час 

аудиторних занять та самостійної роботи, курсові, дипломні роботи тощо) 

сприяють більш поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, 

формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних 

практичних завдань. 

За дисципліною «Міжнародні фінанси» передбачені наступні 

індивідуальні завдання: 

− контрольні роботи та розрахункові завдання, передбачені 

навчальним планом                    (див. НМКД «Контрольні 

роботи»). 

 

7. Методи контролю 
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Контроль рівня знань є невід’ємною складовою навчального процесу. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Міжнародні фінанси» враховує 

всі види занять, передбачених навчальним планом. Перевірка знань та 

навичок студентів проводиться за допомогою поточного, проміжного й 

підсумкового контролю. Під час вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» 

застосовуються наступні методи оцінювання знань: 

− поточний контроль здійснюється на практичних заняттях під час 

рішення задач, розв’язання практичних завдань та кейсів; 

− проміжний контроль здійснюється під час усних відповідей 

студентів. 

− підсумковий контроль проводиться за допомогою проведення 

іспиту. 

Результати складання іспиту оцінюються за шкалою балів, 

еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»). 

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив 

всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь 

програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання 

екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання 

літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та 

поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує 

висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, 

не допускаючи помилок. 

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає 

програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та 

понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих 

помилок. 

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв 

основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді 

та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного 

матеріалу, має прогалини в знаннях. 

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не 

знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не 

володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б 

вирішення професійних завдань. 

Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за 

роботу протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного і 

проміжного контролю) та за результатами підсумкового контролю 

(екзамену), що дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни. 
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8. Схема нарахування балів 
 

для очної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

 
Сум

а Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР    

5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 15 60 40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

для очної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  Екза

мен 

 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Розраху

нкове 

завдання 

Разо

м 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
Т6 Т7 Т8 Т 

9 
Т 

10 
КР РЗ    

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 60 40 100 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Додаткові бали: 
− опублікування наукової статті у фаховому виданні − 15 балів; 

− підготовка роботи на конкурс студентських наукових робіт −                          

20 балів. 

− участь у заходах кафедри та факультету - 15 балів. 

 

для заочної форми навчання 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР    

5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 15 60 40 100 

 

Додаткові бали: 
− опублікування наукової статті у фаховому виданні − 15 балів; 
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− підготовка роботи на конкурс студентських наукових робіт −                          

20 балів. 

− участь у заходах кафедри та факультету - 15 балів. 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Д’якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д’якова, Ф.О. Журава, М. І. 

Макаренко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с. 

2. Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / 

М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с 

3. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний 

посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с. 

4. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2013. – 388 с. 

5. Кузьмін О. Є Міжнародні фінанси: 1001 тест [Текст] : зб. тест. завдань / О. 

Є. Кузьмін, Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 269 с. 

6. Макогон Ю. В. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, 

Н. О. Бударіна ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т, Каф. "Міжнар. економіка". - 

Донецьк : ДонНУ, 2013. - 411 с.  

7. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. 

Шеремет та ін., під ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 2013.-321с 

8. .Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за заг. 

ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

- Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 363 с.  

9. Наумов А. Ф. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / А. Ф. Наумов, Л. М. Наумова. - Миколаїв : Швець В. Д., 2013. 

- 275 с.  

10. Рогач О. І. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : 

монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов, В. І. 

Мазуренко; ред.: О. І. Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. 

- 351 c. - укp. 

11. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних 

країн Азії : монографія / О. І., В. В. Косьміна; Київ. нац. ун-т ім. Т. 
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Шевченка. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 255 c. - Бібліогр.: с. 220-234 - 

укp. 

12. . 

13. Соскін О. І. Міжнародні фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. І. Соскін 

; Нац. акад. упр. - К. : Нац. акад. упр., 2011. - 299 с. 

14. Стукало Н.В. Міжнародні фінанси / Н. В. Стукало – Д.: Вид-во 

Дніпропетровського ун-ту, 2014.-321с.  

15. Якушик І. Д. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ 

/ І. Д. Якушик, В. І. Савчук, Н. В. Савчук ; Укр. держ. ун-т фінансів та 

міжнар. торгівлі. - Київ : Леся, 2014. - 547 с.  

16. Швайко М.Л. Міжнародні фінанси : навчально-методичний посібник / М. 

Л.Швайко. – Х. :ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – 92 c 

 

 
Допоміжна література 

 
 

1. Береславська О. І. та ін. Міжнародні розрахунки та валютні операції. — 

К.: КНЕУ, 2012 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси у питаннях та відповідях. / Ю.Г.Козак 

-К.: ЦУЛ,2012.-321с. 

3.  Козик В.В. Міжнародні економічні відносини.- 2-ге видання / В.В. 

Козик, Л.А. Панкова,  Н.Б. Даниленко – К.: Знання –Прес, 2013.-235с. 

4.  Резакова Н.С. Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / Н. С. Резакова – К.: КНЕУ, 

2012.-124с. 

5. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / Т.С. Шемет  – К.: 

КНТЕУ,2013.-345с. 

6.  Павлов В.В. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – Суми: 

СДТУ, 2015. 

7. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги 

и перспективы развития // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2016.– №5.  – С.9-15. 

8.   Румянцев А. П. Міжнародні фінансові відносини: Навч. посібник. / 

Румянцев А.П., Голюк В.Я., Тонких О.Г. – К.: ЦУЛ, 2009. – 204 с Зуева 

К. СБСЕ/ОБСЕ: вчера, сегодня, завтра // Мировая экономика и 

международные отношения.– 2015. – №4.  – С.29-46. 

9. .   Смик Е., Мізюк Б.М. Розвиток ринку капіталу у Польщі // Фінанси 

України.– 2015. – №3.  – С.126-135. 

10. 7.   Субботин А. Перспективы глобального рынка // Мировая 

экономика и международные отношения.– 2016. – №1.  – С.50-75. 

11.   Транснациональные корпорации и интернационализация 

инвестиционных процессов. Отчёт ЮНКТАД // Международная 

экономика.– 2014. – №1.  – С.11-35. 
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12.   Украина и ЕС // Мировая экономика и международные отношения. – 

2014. – №1 – С.100-106. 

 

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

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені                                                

В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.library.edu-ua.net. 

3. Національна парламентська бібліотека  України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.org/.  

4. Книжкова палата України імені Івана Федорова [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.ukrbook.net/.  

5. Бібліотеки в мережі Internet  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html. 

6. Державна науково-технічна бібліотека України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://ntbu.ru/. 

7. Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php. 

8. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленко 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/. 

9. Бібліотека Конгресу США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.loc.gov/. 

10. Національна бібліотека Франції [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.bnf.fr/ – Bibliothèque Nationale или BNF). 

11. Британська бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.bl.uk/.  

12. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду.-  Режим доступу :   

www.imf.org. 

13. Офіційний сайт Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

(МБРР) -  Режим доступу :http://www.worldbank.org/ 

14. Офіційний сайт Міжнародної асоціації розвитку (МАР).-  Режим 

доступу :- http://www.worldbank.org/ida/ 

15. Офіційний сайт Міжнародної фінансової корпорації (МФК) - Режим 

доступу :- http://www.ifc.org/ 

16. Офіційний сайт Багатостороннього агентства по гарантуванню 

інвестицій (БАГІ) -  Режим доступу : http://www.miga.org/ 

17. Офіційний сайт Міжнародного центру по врегулюванню 

інвестиційних спорів Режим доступу : (МЦВІС) - 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
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