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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародні валютно-кредитні відносини 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 2.2. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – четвертий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 34 

 % від загального обсягу – 38 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 47 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 53 

 самостійна робота (годин) – 56 

 % від загального обсягу – 62 

 тижневих годин:   
 аудиторних занять – 2,0 

 самостійної роботи – 3,3 

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 
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 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ЗПО 4. Економічна теорія 

ППО 4. Гроші і кредит 

 2) супутні дисципліни – ППО 7. Міжнародні економічні відносини 

 3) наступні дисципліни – ППО 20. Фінансовий ринок,  

ППВ 10.1. Фінанси країн ЄС, 

ППВ 10.2. Фінанси зовнішньоекономічної 

діяльності, ППВ 11.3. Центральний банк і 

грошово-кредитна політика.  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

СК 12. Розуміння особливостей функціонування міжнародних фінансових 

організацій у сфері банківської та страхової діяльності. 

СК 14. Здатність застосовувати знання з фінансів зовнішньоекономічної 

діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах. 

Результати 

навчання 

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної 

діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах. 

ПР 28. Визначати особливості формування фінансів країн Європейського 

Союзу та функціонування міжнародних фінансових організацій у сфері 

банківської та страхової діяльності. 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 

процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати еволюцію світової валютної системи; 

1.2) розкривати суть поняття валюти та елементи валютної системи; 

1.3) описувати принципи організації Європейської валютної системи; 

1.4) називати види міжнародних кредитів. 
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2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні 

наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст основних термінів, що розкривають суть міжнародних валютно-

кредитних відносин; 

2.2) обговорювати проблеми створення економічного і валютного союзу; 

2.3) пояснювати режими валютних курсів; 

2.4) описувати функції міжнародних валютно-кредитних організацій. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) класифікувати валютні операції; 

3.2) демонструвати вміння використовувати показники платіжного балансу і методи 

класифікації його статей; 

3.3) інтерпретувати методи регулювання платіжного балансу; 

3.4) визначати закономірності розвитку міжнародної валютної системи та сучасні валютні 

проблеми. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну 

структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, 

оцінювати значимість даних) 

4.1) досліджувати особливості функціонування валютних ринків; 

4.2) протиставляти і критично оцінювати особливості страхування валютного та кредитного 

ризику; 

4.3) аналізувати технологію здійснення міжнародних розрахунків; 

4.4) проводити порівняльний аналіз національних регіональних та світових валютних 

систем.  

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) систематизувати поняття міжнародного кредиту, фінансування та кредитування 

експортно-імпортних операцій; 

5.2) аргументувати вплив факторів попиту та пропозиції на величину валютного курсу; 

5.3) узагальнювати завдання функціонування міжнародних фінансових організацій. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) проводити оцінку стану та перспектив розвитку механізму проведення валютних 

операцій; 

6.2) аналізувати платіжний баланс; 

6.3) оцінювати ефективність різних способів страхування валютних ризиків; 

6.4) здійснювати аналіз ефективності регулювання валютно-кредитних відносин. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності 

та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати перспективи розвитку міжнародних фінансово-кредитних відносин; 

7.2) прогнозувати зміну валютних курсів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Міжнародна валютна система та її еволюція 

Сутність міжнародних валютно-кредитних відносин. Передумови виникнення 

міжнародних валютно-кредитних відносин. Поняття валютної системи. Міжнародна (світова) 

валютна система. Завдання міжнародної валютної системи. Національна валютна система. 

Елементи валютної системи. Світовий грошовий товар. Валюта та види валют. Валютний курс. 

Валютні ринки. Міжнародна ліквідність. Міжнародні валютно-фінансові організації. 

Міжнародні домовленості. 

Система золотого стандарту. Принципи золотого стандарту. Форми золотого стандарту. 

Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. 

Бреттон-Вудська валютна система. Кінгстонська (Ямайська) валютна система. Розвиток 

регіональних валютних угруповань. Валютні блоки: стерлінговий валютний блок, доларовий 

валютний блок, золотий блок. Валютні зони: стерлінгова валютна зона, доларова валютна зона, 

валютна зона французького франка. 

 

Тема 2. Європейська валютна система 

Європейська валютна система та Європейський валютний союз. Історичний розвиток і 

основні рушійні сили європейської валютної інтеграції. Складові Європейської валютної 

системи. Європейська валютна одиниця ЕКЮ. Режим спільного плавання валютних курсів – 

«Європейська валютна змія». Механізм кредитування. 

Впровадження єдиної європейської валюти - євро. Переваги та недоліки євро. Фактор 

стабільності та добробуту. Ефективне доповнення та зміцнення єдиного європейського ринку. 

Можливості піднесення економічного  зростання та зайнятості населення. Єдина європейська 

валюта та перспективи зниження вартості продукції та послуг. 

Основні показники та умови для країн, що входять у Європейський Валютний Союз. 

Європейська євровалютна система як чинник міжнародної валютної стабільності. Євро як 

світова і регіональна валюти. Європейська валютна система та запровадження євро на 

європейських та міжнародних ринках капіталів. Досвід утворення Європейської валютної 

системи, заснованої на євро і перспективи реформування світової валютної системи. 

 

Тема 3 . Платіжний баланс 

Визначення платіжного балансу. Роль платіжного балансу. Структура платіжного 

балансу. Характеристика балансу поточних операцій. Баланс руху капіталів. Рахунок операцій 

із капіталом і фінансовими інструментами. Офіційні резервні операції. Зміна офіційних 

резервів іноземної валюти. Резервні активи. Рівновага платіжного балансу.  

Макроекономічна роль платіжного балансу. Роль балансу поточних операцій. 

Взаємозв‘язок рахунків платіжного балансу. Модель малої відкритої економіки Економічна 

політика регулювання платіжного балансу.  Фактори, які впливають на платіжний баланс. 

Динаміка показників платіжного балансу України. 

 

Тема 4. Валютні ринки  

Сутність валютного ринку. Міжнародний валютний ринок. Функції валютного ринку. 

Учасники валютного ринку. Хеджери, їх основне завдання та функції. Спекулянти. Ступінь 
ризику валютних спекулянтів. Приклади найбільших валютних спекулятивних угод. Переваги 

та недоліки функціонування валютних спекулянтів. Арбітражери. Валютний часовий та 

регіональний арбітраж. Ризики валютних арбітражерів. Трейдери. Функції трейдерів. Комісійна 

винагорода валютних трейдерів. 

Види валютних ринків. Форексні валютні ринки. Ринки євровалют. Зовнішні ринки 

деривативів. Валютні ринки-спот. Термінові валютні ринки. Валютні опціони та валютний 

арбітраж. Ринки золота та інших невалютний цінностей. Моделі валютного ринку. Попит та 

пропозиція на валютному ринку. Рівноважний обмінний курс. 
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Тема 5. Валютні курси 

Поняття валютного курсу. Валютні котировки. Номінальний валютний курс. 

Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс. Реальні валютні курси: Поняття 

реального валютного курсу. Багатосторонній (ефективний) реальний обмінний курс. Паритет 

купівельної спроможності.  

Вплив економічної політики на реальний валютний курс. Очікувані зміни валютного 

курсу. Довгострокові фактори, що визначають номінальний валютний курс. Короткострокові 

фактори, що визначають номінальний валютний курс. Вибір системи валютного курсу. Види 

валютних курсів: фіксовані, плаваючі, змішані валютні курси. 

 

Тема 6. Валютні операції 

Поняття валютної операції. Поточні та термінові валютні операції. Конверсійні операції. 

Операції з реальним товаром. Поняття валютного ринку спот. Валютні спот-операції. 

Форвардні валютні операції. Угоди аутрайт (проста форвардна угода). Своп-операції. Методика 

розрахунку форвардного курсу. Операції без реального товару. Поняття ф'ючерсного 

валютного контракту. Загальна характеристика опціонних контрактів. Валютний опціон. 

Біржові опціони. Позабіржові опціони. Валютний арбітраж. Часовий валютний арбітраж. 

Просторовий валютний арбітраж. Валютно-процентний арбітраж. Економічне значення 

арбітражних операцій. Хеджування. Хеджери. Механізм здійснення хеджування. Хеджування 

продажем (короткий хедж). Хеджування купівлею (довгий хедж). Вигоди хеджування. 

Недоліки хеджування. Операції із золотовалютним резервом Національного банку України. 

Депозитні операції. Умови депозитної операції. Конверсійні операції. Операції із золотом. 

Операції з цінними паперами. Специфіка здійснення валютних операцій у регіональних 

валютних системах.  

 

Тема 7. Національні системи регулювання валютно-кредитних відносин 

Суть валютного регулювання. Конвертованість валюти. Система курсоутворення. 

Накопичення золотовалютного резерву. Вплив обмінного курсу на економіку. Валютна 

політика держави. Облікова (дисконтна) політика. Політика кредитної рестрикції. Політика 

кредитної експансії. Девізна політика. Валютні інтервенції. Девальвація та ревальвація 

національної валюти. Валютний демпінг. 

Золотовалютні резерви Національного Банку України (НБУ). Управління 

золотовалютним резервом НБУ. Інвестиційна структура золотовалютного резерву. Валютні 

обмеження. Валютна блокада. Одностороння та багатостороння валютна блокада. Повна та 

часткова валютна блокада. Валютні ризики та валютні захисні застереження. 

 

Тема 8. Сучасні міжнародні фінансово-кредитні відносини 

Міжнародний рух капіталу. Вивезення підприємницького капіталу. Рух позичкового 

капіталу. Економічні наслідки міжнародного руху капіталу. Основні риси  руху капіталу. 

Міжчасова торгівля. Міжнародний кредит та форми міжнародного кредиту. Функції 

міжнародного кредиту. Комерційний та фінансовий кредит. Приватні, урядові кредити, кредити 

міжнародних і регіональних організацій, змішані кредити. Виробничі і невиробничі кредити. 

Короткострокові, середньострокові та довгострокові кредити. Пропорційні, прогресивні та 
одночасні кредити. Забезпечені та бланкові кредити. Готівкові та акцептові кредити. Лізинг як 

особлива форма довгострокового кредитування. 

Прямі іноземні інвестиції. Складові прямих іноземних інвестицій. Акційний капітал. 

Реінвестовані доходи. Внутрішньофірмові позики. Транснаціональні корпорації (ТНК). 

Багатонаціональні корпорації (БНК). Україна на ринку міжнародних інвестицій. Порівняльний 

аналіз прямих іноземних інвестицій та товарних кредитів. Сучасний стан іноземного 

інвестування економіки України. Аналіз інвестиційного клімату в українській економіці. 

 

Тема 9. Міжнародні фінансові організації 

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). 
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Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій 

(БАГІ). Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС). Банк 

міжнародних розрахунків (БМР).  

Регіональні валютно-кредитні установи. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Міжамериканський банк розвитку (МаБР). 

Багатосторонній інвестиційний фонд (БІФ). Азіатський банк розвитку (АзБР). Африканський 

банк ризику; валютно-економічний ризик (ідентифікація і менеджмент).  

Міжнародна заборгованість. "Паризький клуб". "Лондонський клуб". 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
У

сь
о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 
Л

ек
ц

ії
 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Міжнародна валютна 

система та її еволюція. 
8 1 2 – – 5 – – – – – – 

2. Європейська валютна 

система. 
8 1 2 – – 5 – – – – – – 

3. Платіжний баланс. 10 2 2 – – 6 – – – – – – 

4. Валютні ринки.  10 2 2 – – 6 – – – – – – 

5. Валютні курси. 12 2 2 – – 8 – – – – – – 

6. Валютні операції. 12 2 2 – – 8 – – – – – – 

7. Національні системи 

регулювання валютно-

кредитних відносин. 

10 2 2 – – 6 – – – – – – 

8. Сучасні міжнародні 

фінансово-кредитні 

відносини. 

10 2 2 – – 6 – – – – – – 

9. Міжнародні фінансові 

організації. 
10 2 2 – – 6 – – – – – – 

 Всього годин: 90 16 18 – – 56 – – – – – – 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до кожної 

теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі 

наукової роботи.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.  

Структура залікового білету включає 25 тестових завдань та задачу. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 
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6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 
1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підруч. для ВНЗ. 5-те вид. 

перероб. і доп. К., 2008. 582 с. 

2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник. 2-ге вид. перероб. і доп. К.: Знання, 2006. 

494 с. 

3. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: навчальний посібник. К.: Знання, 2006. 349 с. 

4. Колесник І. А., Александрова М. О. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. 

посіб. К. : ДКС центр, 2011. 203 c. 

5. Лисенков Ю. М. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини : навч. посіб. 

ред.: В. Є. Поліванов, В. О. Мещеряков, Ю. М. Лисенков; Укр. держ. ун-т фінансів та 

міжнар. торгівлі. Київ : Зовн. торгівля, 2014.  511 c. 

6. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії 

української економіки. Тернопіль : Збруч, 2010.  449 с. 

7. Моисеев С. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. Пособие. М.: ДиС, 

2007. 816 с. 

8. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навч. посіб. К. : Знання, 2012. 

566 c. 

9. Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких 

гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 414 // Офіц. вісн. України. -1997. - № 

19. - С. 32. 

10. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації 

розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій : Закон України // 

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 33. - Ст. 474. 

11. Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та 

визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за 

рахунок коштів міжнародних фінансових організацій : наказ Міністерства фінансів 

України від 1 квітня 2003 р. Х° 247 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 17. - Ст. 799. - С. 

297. 

12. Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної допомоги на 2004-2007 

роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 15 // Офіц. вісн. 

України. - 2004. - № 2. - Т. 1. - Ст. 45. - С. 36. 

13. Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних 

фінансових організацій : наказ Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 29 грудня 2004 р. №451 // Офіц. вісн. України. - 2005. - №3. - Ст. 

175. - С. 326. 

14. Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку 

України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1317 // Офіц. вісн. України. - 2001. - 
№ 41. - Ст. 859. - С. 128. 

15. Про ратифікацію кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції 

та розвитку про позику на розвиток підприємств : Закон України від 11 липня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 42. - Ст. 200. 

16. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 

// Офіц. вісн. України. - 2002. - № 8. - Ст. 340. - С. 10. 
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17. Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку : 

Закон України від 17 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 34 - 

С. 213. 

7.2. Допоміжні  джерела 
1. Базилюк Я. Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва 

України з міжнародними фінансовими організаціями. Фінанси України. 2014. № 1. 

С. 54-66.  

2. Батечко А. Перспективи формування міжнародних фінансових центрів в Україні. 

Юридичний вісник. 2017. № 1. С. 153-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2017 

_1_27 

3. Біржова діяльність: навч. посіб. за ред. В.І. Крамаренко, Б.І. Холод.  К.: ЦУЛ, 2003.  

264 с. 

4. Богатирьов І. І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів. 

Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 1. С. 11-18. URL: http://nbuv. 

gov.ua/UJRN/Vsed_2016_1_3 

5. Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури 

міжнародних фінансів. Фінанси України. 2016. № 2. С. 7-27. URL: http://nbuv.gov.ua 

/UJRN/Fu_2016_2_3 

6. Гапонюк, О. І. Сучасна світова валютна система: трансформація розподілу світових 

золотовалютних резервів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1(2). С. 265-270. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/Tpaeiv_2014_1(2)__44. 

7. Гессен А. Є., Попова А. О., Шендрікова А. В. Місце України в розвитку міжнародної 

валютно-фінансової системи. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 711-714. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_171 

8. Голобородько Т. В. Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних 

країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12(2). С. 149-154. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(2)__29 

9. Демьохін А. В. Україна на міжнародному ринку фінансових послуг. Вісник Одеського 

національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 4. С. 44-47. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_4_11 

10. Елєрс Ґерд  Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та 

міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк). Фінанси України. 2014. № 7. С. 7-16 .  

11. Крючков С. С. Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах глобалізації 
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