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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 – Фінанси зовнішньоекономічної діяльності 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 10.2. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – сьомий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5 / 105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 34 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 69 

 % від загального обсягу – 66 

 тижневих годин:   
 аудиторних занять – 2,1 

 самостійної роботи – 4,1 

 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 – ППО 7. Міжнародні економічні відносини, 

ППО 10. Фінансове право. 

 2) супутні дисципліни – ППО 18. Банківська система,  

ППО 19. Бюджетна система, 

ППО 20. Фінансовий ринок, 

ППВ 11.3. Центральний банк і грошово-

кредитна політика. 

 3) наступні дисципліни – - 

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 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

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 03. Визначати особливості функціонування сучасних національних 

фінансових систем та їх структури. 

ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності. 

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

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. 
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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 визначення понятійно-термінологічного апарату фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

1.2) розкривати зміст теорій управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності; 

1.3) описувати основні функції фінансів зовнішньоекономічної діяльності; 

1.4) характеризувати зміст валютної політики; 

1.5) перелічити структурні компоненти платіжного балансу; 

1.6) називати суб’єктів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

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 фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

2.2) обговорювати специфіку застосування методів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

2.3) пояснювати сутність регулювання валютно-кредитних відносин; 

2.4) описувати види митного режиму; 

2.5) з’ясовувати суть оподаткування експортно-імпортних операцій; 

2.6) ідентифікувати основні принципи складання платіжного балансу. 

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 в сфері зовнішньоекономічної діяльності; 

3.2) демонструвати вміння використовувати методи розрахунку митної вартості; 

3.3) інтерпретувати особливості кредитування зовнішньоторговельних угод; 

3.4) встановлювати відмінності у системі оподаткування товарів в залежності від митного 

режиму; 

3.5) проектувати технологію здійснення міжнародних розрахунків. 

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 фінанси зовнішньоекономічної діяльності та розподіляти їх на окремі 

складові; 

4.2) протиставляти і критично оцінювати методи регулювання платіжного балансу; 

4.3) класифікувати форми валютних розрахунків; 

4.4) дискутувати щодо впливу валютної політики на зовнішньоекономічну діяльність 
країни; 

4.5) виділяти критерії та ознаки ефективного управління фінансовим механізмом ЗЕД. 

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

властивістю) 

5.1) систематизувати фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних угод; 

5.2) визначати проблеми функціонування митного механізму та механізму оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності; 

5.3) узагальнювати порядок проведення валютних операцiй в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності; 
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5.4) систематизувати поняття міжнародного кредиту, фінансування та кредитування 

експортно-імпортних операцій. 

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

6.1) проводити оцінку стану та перспектив розвитку фінансів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

6.2) аналізувати ефективність застосування різних механізмів регулювання фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

6.3) оцінювати ефективність управління державним боргом; 

6.4) здійснювати аналіз валютних розрахунків по зовнішньоекономічним операціям. 

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

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати напрями удосконалення механізму регулювання фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

7.2) генерувати ідеї щодо покращення проведення експортно-імпортних, інвестиційних, 

кредитних і валютно-розрахункових операцій. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи фінансів зовнішньоекономічної діяльності 

Зовнішньоекономічна діяльність. Господарські операції у зовнішньоекономічній 

діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання ЗЕД на 

національному та світогосподарському рівні. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 

Сутність фінансів зовнішньоекономічної діяльності.  Функції фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності. Фінансовий механізм ЗЕД та його структура. 

Система управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності. Повноваження органів 

державного управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Теорії 

управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності. Перші теорії зовнішньої торгівлі й 

управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності. Сучасні концепції 

зовнішньоекономічної діяльності. Сучасна теорія міжнародного руху капіталу. Економетричне 

трактування ролі іноземного капіталу в економічному розвитку з позиції країни-експортера. 

Економічний аспект марксистської теорії імперіалізму. 

 

Тема 2. Механізм митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація 

методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митно-тарифні методи. 

Нетарифні методи. Протекціоністські та ліберальні методи. Ліцензування 

зовнішньоекономічних операцій. Види ліцензій. Види квот в Україні. Митний тариф. Єдиний 

митний тариф України. 

Суб'єкти державного митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митні 

органи України. Сучасна структура митних органів України. Взаємовідносини в системі 

митних органів України. Митниця. Надходження до бюджету митних платежів та податків, що 
контролюються митними органами України. Принципи митного регулювання.  

Митний режим. Види митного режиму. Імпорт. Експорт. Транзит. Тимчасове ввезення 

(вивезення). Митний склад. Реімпорт. Реекспорт. Спеціальна митна зона. Магазин безмитної 

торгівлі. Переробка на митній території України. Переробка за межами митної території 

України. Знищення або руйнування товарів. Відмова на користь держави. Механізм управління 

митними режимами. 

Міжнародний режим митної території. Види митних територій. Національна державна 

митна територія. Єдина митна територія. Митна територія вільної митної зони. Митна 

територія економічної зони. Вільні гавані. Вільні митні зони. Зони порто-франко. Митний 

кордон. Вільна митна зона. Зона вільної торгівлі. Безмитні зони. 3она вільного підприємництва.  
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Митне оформлення. Митне декларування. Митна вартість товарів. Методи розрахунку 

митної вартості. Контрактні ціни. Контроль вартості митницею. Митний контроль 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

 

Тема 3. Валютно-фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Валютні відносини. Державне регулювання валютних відносин. Валютна інтервенція. 

Валютні обмеження. Регулювання конвертованості валюти. Регулювання облікових ставок 

Національного (центрального) банку та режиму валютного курсу. Управління валютними 

резервами. Регулювання платіжного балансу. Девальвація та ревальвація. Рівні валютного 

регулювання. Адміністративні та економічні методи державного регулювання валютних 

відносин. Ринкове та державне валютне регулювання. 

Валютна політика. Довгострокова валютна політика. Поточна валютна політика. Етапи 

реалізації валютної політики України. Вплив валютної політики на зовнішньоекономічну 

діяльність в Україні. 

Валютні операції в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація валютних 

операцій. Конверсійні (валютні) операції. Касові угоди. Строкові угоди: форвард, ф'ючерс, 

аутрайт. Валютні операції «своп». Валютний арбітраж. Валютний курс. Фіксований валютний 

курс. Валютний паритет. Плаваючий курс. «Валютний коридор».  

Валютний контроль. Принципи валютного контролю. Відповідальність за порушення 

валютного законодавства. 

 

Тема 4. Фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних операцій 

Зовнішньоекономічний договір (контракт). Базові умови зовнішньоекономічних 

операцій. Інкотермс.  

Види цін по зовнішньоекономічним операціям. Експортна ціна. Імпортна ціна. Ціна 

комерційних угод. Ціна клірингових розрахунків. Ціна програм допомоги. Трансфертна ціна. 

Ціна нетто. Ціна споживання. Оптова ціна. Роздрібна ціна. Контрактна ціна. Тверда ціна. 

Рухома ціна. Ціна з наступною фіксацією. Змінна ціна. Ціна, яка публікується. Довідкова ціна. 

Біржове котирування. Аукціонна ціна. Статистична ціна. Ціни фактичних угод. Ціни 

пропозицій великих фірм. Світові ціни. Види світових цін. Індикативна ціна на товар. Контроль 

за дотриманням рівнів індикативних цін. Механізм визначення ціни по зовнішньоторговельним 

операціям. 

Валютні розрахунки по зовнішньоекономічним операціям. Суб’єкти валютних 

розрахунків. Класифікація валютних розрахунків. Принципи валютних розрахунків. 

Особливості валютних розрахунків. 

Зовнішньоторговий кредит. Суб'єкти зовнішньоторгового кредиту. Принципи 

кредитування ЗЕД. Класифікація кредитів, що застосовуються у зовнішньоторгівельній 

практиці. Кредитний ризик. Особливості кредитування зовнішньоторговельних угод. 

Вексельний кредит і кредит за відкритим рахунком. Факторинг. Моделі міжнародного 

факторингу. Форфейтинг. Переваги та недоліки форфейтування. Лізингові операції.  

Страхування зовнішньоекономічних ризиків. Види ризиків в зовнішньоекономічній 

діяльності. Види страхування. Страховий захист експортних кредитів. 

 

Тема 5. Платіжно-фінансові умови зовнішньоекономічних операцій 

Основні форми валютних розрахунків. Валютні та фінансові умови 

зовнішньоторгівельної операції. Акредитивна форма розрахунків по зовнішньоекономічним 

операціям. Класифікація акредитивів. Спеціальні форми акредитивів. Інкасова форма валютних 

розрахунків. Інкасо. Просте і документальне інкасо. Переваги та недоліки інкасової форми 

розрахунків. Авансовий платіж. Випадки застосування розрахунків у формі авансового 

платіжу. Відкритий рахунок. Особливості проведення розрахунків по відкритому рахунку. 

Механізм заліку зустрічних однорідних вимог у ЗЕД. Вимоги здійснення операцій із 

заліку зустрічних вимог. 
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Тема 6. Зовнішнє запозичення суб'єктів господарювання та зовнішній національний 

борг України 

Зовнішні позики суб'єктів реального сектору економіки. Суб’єкти іноземного 

кредитування. Показники ефективності залучених суб'єктами реального сектору економіки 

іноземних кредитів. Субординований борг. 

Державні гарантії по іноземних кредитах. Випадки надання державних гарантій по 

іноземних кредитах. Переваги надання державних гарантій по іноземних кредитах. Пріоритетні 

напрямки надання державних гарантій для залучення кредитних ресурсів. 

Державні зовнішні запозичення. Валовий зовнішній борг. Склад валового зовнішнього 

боргу України. Зовнішній державний борг. Гарантований державою борг. Негарантований 

державний борг. Зовнішній недержавний борг. Процес формування державного зовнішнього 

боргу України. Зовнішній національний борг України. Заходи з мінімізації зовнішньої 

державної заборгованості. 

Управління державним боргом. Напрямки управління державним боргом. Основні 

функції управління державним боргом. Цілі управління державним боргом. Джерела 

погашення зовнішнього боргу. Реструктуризація зовнішнього боргу. Ефективність управління 

державним боргом в Україні.  

 

Тема 7. Оподаткування експортно-імпортних операцій 

Оподаткування експортно-імпортних операцій. Принципи оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Види мита. Ставки мита. Вивізне і ввізне мито. Спеціальне мито. Антидемпінгове мито. 

Компенсаційне мито. Товари, які не обкладаються митом. Обчислення суми ввізного 

(вивізного) мита. Митні збори. Випадки, коли збори за митне оформлення не справляються 

Механізм застосування мита та митних зборів при оподаткуванні експортно-імпортних 

операцій. 

Особливості застосування податку на додану вартість у зовнішньоекономічній 

діяльності. Механізм справляння акцизного збору по зовнішньоекономічним операціям. 

Оподаткування товарів та інших предметів, в залежності від обраного митного режиму. 

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливості в оподаткуванні бартерних зовнішньоекономічних операцій. 

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в умовах членства України в 

Всесвітній торгівельній організації (ВТО). Механізми впливу умов оподатковування на 

торговельний режим. Класифікація субсидій в Угодах ВТО. 

 

Тема 8. Платіжний баланс як показник ефективності фінансового механізму 

зовнішньоекономічної діяльності 

Сутність платіжного балансу. Роль платіжного балансу. Основні принципи складання 

платіжного балансу. Показники стану зовнішньоекономічних відносин країни. Операції 

платіжного балансу. Види та зміст економічних операцій. 

Склад платіжного балансу країни. 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. Взаємозв‘язок рахунків платіжного балансу. Динаміка показників платіжного балансу 

України. 

Методи регулювання платіжного балансу. Дефляційна політика. Девальвація. Валютні 

обмеження. Фінансова і кредитно-грошова політика. Фактори, які впливають на платіжний 

баланс. Заходи, які використовують країни з дефіцитним платіжним балансом. 
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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. Теоретичні основи 

фінансів зовнішньоеко-

номічної діяльності 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

2. Механізм митного 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

3. Валютно-фінансове 

регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

15 2 4 – – 9 – – – – – – 

4. Фінансово-кредитні 

умови зовнішньоеконо-

мічних операцій 

15 4 2 – – 9 – – – – – – 

5. Платіжно-фінансові 

умови зовнішньоеконо-

мічних операцій 

13 2 2 – – 9 – – – – – – 

6. Зовнішнє запозичення 

суб'єктів господарюва-

ння та зовнішній 

національний борг 

України 

13 2 2 – – 9 – – – – – – 

7. Оподаткування 

експортно-імпортних 

операцій 

13 2 2 – – 9 – – – – – – 

8. Платіжний баланс як 

показник ефективності 

фінансового механізму 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

 Всього годин: 105 18 18 – – 69 – – – – – – 

 

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. 
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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. 

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 30 тестових завдань. 

 

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 

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

2006.  494 с. 

2. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2004. 216 с. 

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

566 c. 

4. Хомутенко В. П., Немченко В. В., Луценко І. С. Фінанси зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 474 с. 

5. Кушнір І. В.  Фінанси зовнішньоекономічної діяльності. Миколаїв: Миколаївська 

обласна друкарня, 2004.  99 c. 

6. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

7. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: закон України № 959-XII від 16.04.1991 р. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 959-12. 

9. Козак Ю. Г. Логвинова Н. С. Міжнародні фінанси: навч. посібн. 4-те вид. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 640 с. 

10. Міжнародні фінанси навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп. за ред. Козака Ю. Г. Київ 

Катовіце. : Центр учбової літератури, 2014. 348 с. 

11. Колосова В. П. Фінанси міжнародних інституцій в Україні: монографія; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т.  Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 503 с. 

12. Міжнародні фінанси: підручник; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового ; 

ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2016. 515 с. 

13. Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: навч. посіб.; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. 

Харків : УкрДАЗТ, 2015. 312 с. 

14. Макаренко М. І. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2013. 548 с. 

15. Орловська Ю. В., Мірошниченко О. А., Пирець Н. М. Міжнародні операції: облік, 

фінансова звітність, управління: монографія; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

Орловської Ю. В. ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури".  

Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. 212 с. 

16. Основи міжнародних фінансів: підруч. для студентів ВНЗ; за ред. О. І. Рогача. Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 2-ге вид., допов., 2014. 447 с. 

17. Протидія відмиванню коштів. Міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, 
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