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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів – 2 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – Аналіз і оцінка 

фінансового ринку країни 

за вибором              

 (вид завдання) 

Галузь знань 

29 – Міжнародні відносини 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

- 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: перший 

 

 

за вибором студента 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр 

7-й 2-й 

Лекції 

 20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 20 год.  - 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

 50 год.   

у т.ч. ІНДЗ*: - 20 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - вивчення сутності світових фінансів, дослідження та вивчення теоретичних та 

практичних засад формування, зміни та перерозподілу грошових фондів у межах глобального 

фінансового простору, а також набуття навичок оцінювання різноманітних фінансових 

інструментів, що функціонують на міжнародному рівні. 

Завдання: 

 дослідження грошових потоків і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародних 

фінансів; 

 вивчення усіх класифікацій та видів, яких набуває міжнародне переливання капіталів; 

 дослідження динаміки змін векторів фінансових  потоків міжнародних суб’єктів 

господарювання 

 засвоєння особливостей міжнародного оподаткування; 

 засвоєння основ функціонування міжнародного валютного ринку, міжнародного 

кредитного ринку, міжнародного ринку цінних паперів; 

 вивчення особливостей складання форм фінансової звітності міжнародних суб’єктів 

господарювання за міжнародними стандартами; 

 вивчення проблем і перспектив інтеграції України в світовий фінансовий простір. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.  

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК11. Здатність працювати в команді.  

б) спеціальних (фахових):  

СК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і 

методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних 

відносин.  

СК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних 

економічних відносин та моделей економічного розвитку.  

СК4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних 

відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

СК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-

фінансових і кредитних відносин, вміти здійснювати управління фінансовими та  

інвестиційними потоками підприємств в сфері міжнародного бізнесу 

СК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 

світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками.  

СК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній 

сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків  

СК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

СК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

Очікувані результати навчання.  

1. РН3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення. 

2. РН4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і 

явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і 
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екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища. 

3. РН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

4. РН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, 

сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.. 

5. РН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 

порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування. 

6. РН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних 

відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, 

юридичними, природничими науками. 

 

 
3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСІВ 

 
Тема 1. Суть,чинники, становлення і структура світових фінансів. 

Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. Генезис міжнародних фінансів. 

Економічна природа сучасних міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів. Чинники 

становлення та розвитку міжнародних фінансів. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок 

зі світовим економічним середовищем. Різні підходи до визначення структури світового фінансового 

середовища. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації.. 

Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх 

характеристика. Держава. Центральні банки. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації. 

 

Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища.  

Сутність глобалізації. Глобальні виклики світової економіки. Чинники глобалізації світових 

фінансів. Еволюція світової фінансової архітектури. Наслідки фінансової глобалізації. Глобалізація 

та її вплив на становлення світового фінансового середовища. Причина та вплив світової фінансово-

економічної кризи 2008 - 2009 років на світове фінансове середовище. Координація політики країн у 

глобальному фінансовому середовищі. Індикатори прогнозування майбутніх фінансових криз. 

Проблеми і перспективи інтеграції України у світове фінансове середовище. Співпраця України з 

Міжнародним валютним фондом. Співпраця України з Групою Світового банку. Україна і 

Європейський Союз: особливості економічної співпраці. Динаміка зовнішнього боргу України. 

 

Тема 3. Світова фінансова система та фінансові центри. 

Характеристика світової фінансової системи. Міжнародні фінансові потоки. Фінансові 

ресурси світового господарства. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу. Розвиток 

світової фінансової системи в сучасних умовах. Світові фінансові центри. Світовий фінансовий 

ринок. Основні елементи й умови міжнародного фінансового центру. Лондон як світовий фінансовий 

центр. Характеристика Нью-Йорка як світового фінансового центру. Токіо як світовий фінансовий 

центр. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. Суть і основні риси офшорних зон. 

Класифікація офшорних центрів. Основні типи офшорних ринків. Способи використання офшорних 

центрів. Трансфертне ціноутворення. 
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Тема 4. Заборгованість у системі міжнародних  фінансів. 

Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу. Світова економіка та світовий 

борг. Криза світової заборгованості. Основні недоліки системи регулювання світових потоків 

капіталу. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Управління 

зовнішнім боргом. Світові інструменти боргу. Методи управління зовнішнім боргом. Правові 

аспекти регулювання боргу. Програмне управління зовнішнім боргом.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ 

 

Тема 5. Міжнародні розрахунки. 

   Поняття міжнародних розрахунків. Типи та форми міжнародних розрахунків. Валютно-

фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. Валютні кліринги та їхні форми. Традиційні 

методи фінансування міжнародної торгівлі. Процес фінансування. Види акредитиву. Імпортний та 

експортний акредитиви. Сучасні технології й товарні акредитиви. Інші методи фінансування 

зовнішньої торгівлі. Інститути, що фінансують зовнішню торгівлю. Ризики та їхні види. Методи 

мінімізації затрат та ризиків у фінансуванні торгівлі. 

 

Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів. 

Міжнародний фондовий ринок. Еволюція і основні тенденції розвитку світових 

фондових ринків. Фондові біржі і їх роль в організації ринку цінних паперів. Форми організації 

фондових бірж. Світовий ринок акцій. Інструменти, емітенти, інвестори ринку акцій. 

Міжнародні акції. Чинники динаміки капіталізації ринку акцій. Курсова вартість акцій і 

фондові індекси. Основні фондові індекси і принципи їх розрахунку.  Питання теорії фондових 

індексів. Огляд провідних ринків акцій. Рейтингова оцінка цінних паперів. Рейтингові 

агентства. Організація процедури рейтингу цінних паперів. 

 

Тема 7. Ринок міжнародних портфельних інвестицій. 

Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції. Теорія і методологія 

міжнародного портфельного інвестування. Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види. 

Принципи формування портфеля цінних паперів. Теорії портфельного інвестування. Міжнародна 

диверсифікація портфелів. Оцінка й управління інвестиціями. Інвестиційні механізми та 

індивідуальні інвестори. Інституціональні інвестори. Перепони для іноземних інвестицій. Основні 

ринки акцій. Капіталізація ринку. Фондова біржа та форми її організації. Системи встановлення 

рівня цін на фондових біржах. Основні ринки облігацій. Ринки акцій країн «третього світу» та їхні 

типи. 

 

Тема 8. ТНК в світовому фінансовому середовищі. 

 Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних інвестицій. Мотиви 

здійснення прямих іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями. Трансферні ціни. 

Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми. Довгострокове фінансування 

міжнародних операцій. Декомпозиція ризиків ТНК. Зарубіжні філіали ТНК: джерела, форми та 

параметри їхнього фінансування. Мобілізація коштів системи ТНК. Фінансові зв’язки системи ТНК. 

Оподаткування міжнародної діяльності. Взаємовідносини філіалів ТНК з головною фірмою. 

Фінансова звітність ТНК. Міжнародні стандарти фінансової звітності (GAAP, IFRS). 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика міжнародних фінансів 

 

Тема 1. Суть, чинники, 

становлення і структура 

світових фінансів.  

6 2 2  4 2 2    

Тема 2. Глобалізація 

світового фінансового 

середовища. 

8 2 2  4 2 2    

Тема 3. Світова фінансова 

система та фінансові 

центри.  

6 2 2  4 2 2    

Тема 4. Заборгованість у 

системі міжнародних  

фінансів. 

8 2 2  4 2 2    

Разом за змістовим 

модулем 1 

28 8 8  16 4 4    

Змістовий модуль 2. Міжнародна інвестиційна діяльність та міжнародні розрахунки 

 

Тема 5. Міжнародні 

розрахунки. 

6 2 2  4 2 2    

Тема 6. Міжнародний 

ринок цінних паперів. 

6 2 2  4 2 2    

Тема 7. Ринок 

міжнародних 

портфельних інвестицій.  

10 4 4  4 2 2    

Тема 8. ТНК в світовому 

фінансовому середовищі. 

10 4 4  2 2 2    

Разом за змістовим 

модулем 2 

32 12 12  14 4 4    

ІНДЗ* 20    20      

Усього годин 90 20 20  50 8 8    

 

* – за наявності 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суть, чинники, становлення і структура світових фінансів.  2 

2 Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. 2 

3 Тема 3. Світова фінансова система та фінансові центри.  2 

4                        Тема 4. Заборгованість у системі міжнародних  фінансів. 2 

5 Тема 5. Міжнародні розрахунки. 2 

6 Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів. 2 

7 Тема 7. Ринок міжнародних портфельних інвестицій.  4 

8 Тема 8. ТНК в світовому фінансовому середовищі. 4 

 Разом 20 

 

6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми / види завдань Кількість 

годин 

1 Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим 

економічним середовищем. [1] 

4 

2 Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової 

глобалізації. [1] 

4 

3 Головні світові фінансові центри. [2] 4 

4                        Світова економіка та світовий борг. Криза світової заборгованості. [1] 4 

5 Типи та форми міжнародних розрахунків. [1] 4 

6 Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку цінних паперів. [2] 4 

7 Теорія і методологія міжнародного портфельного інвестування. [1] 4 

8 Перспективи інтеграції України у світове фінансове середовище [2] 2 

9 Виконання ІНДЗ [3] 20 

 Разом 50 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – підготовка доповіді, написання ессе; 

[3] – аналіз джерел, збір інформації та виконання ІНДЗ. 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

На основі необхідних вихідних даних, кожний студент самостійно  проводить аналіз та 

оцінку динаміки фінансового ринку країни світу, обраної на власний розсуд. Ключовими 

елементами плану завдання є опис міжнародної фінансової позиції країни, аналіз показників 

основних сегментів фінансового ринку країни (ринок капіталів та ринок грошей), чинники 

розвитку окремих елементів фінансового ринку (фондовий ринок, банківська система), 

особливості нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів фінансового ринку. 

Виконане завдання оформляється за технічними вимогами курсової роботи, обсяг 

завдання – від 10 до 15 сторінок. Оцінка за завдання виставляється під час його захисту 

студентом, який проводиться на останньому занятті та в часи консультацій викладача на 

кафедрі. Максимальна кількість балів за завдання – до 20 балів у складі загальної підсумкової 

оцінки за семестр. 
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8. Методи навчання 

Лекції, розв'язування задач, вправ, обговорення проблемних питань, опрацювання 

актуальних новин зарубіжних та національних інформаційних  агенств, виконання самостійних 

завдань, конспектування, складання і захист індивідуального виконаного завдання. 

                                                                                                  

9. Методи контролю 

Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, оцінювання індивідуального завдання; підсумковий письмовий тест 

після кожного змістовного модуля. 

 

10. Питання для підсумкового контролю 

1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси.  

2.  Генезис міжнародних фінансів.  

3.  Економічна природа сучасних міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів.  

4. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.  

5. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим економічним середовищем.  

6. Різні підходи до визначення структури світового фінансового середовища.  

7. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації. 

8. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.  

9.  Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика.  

10.  Чинники глобалізації світових фінансів.  

11.  Еволюція світової фінансової архітектури.  

12.  Наслідки фінансової глобалізації.  

13.  Причина та вплив світової фінансово-економічної кризи 2008 - 2009 років на світове 

фінансове середовище.  

14.  Координація політики країн у глобальному фінансовому середовищі.   

15.  Основні цілі та напрями діяльності МВФ. 

16.  Формування фінансових ресурсів МВФ. 

17.  Механізм фінансування та кредитування МВФ. 

18. Співробітництво МВФ та України. 

19.  Характеристика світової фінансової системи.  

20.  Міжнародні фінансові потоки.  

21.  Фінансові ресурси світового господарства.  

22.  Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу.  

23.  Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах.  

24.  Головні світові фінансові центри.  

25.  Стадії розвитку міжнародного фінансового центру. Основні елементи й умови 

міжнародного фінансового центру.  

26.  Лондон як світовий фінансовий центр.  

27.  Характеристика Нью-Йорка як світового фінансового центру.  

28.  Токіо як світовий фінансовий центр. 

29.  Офшорні зони в системі світових фінансових центрів.  

30.  Суть і основні риси офшорних зон. Класифікація офшорних центрів. Основні типи 

офшорних ринків.  

31.  Способи використання офшорних центрів.  

32.  Поняття та структура міжнародного фінансового ринку.  

33.  Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків.   

34.  Показники зовнішнього боргу.  

35.  Світова економіка та світовий борг.  

36.  Криза світової заборгованості.  

37.  Основні недоліки системи регулювання світових потоків капіталу. 

38.  Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу.  
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39.  Управління зовнішнім боргом. Світові інструменти боргу.  

40.  Методи управління зовнішнім боргом.  

41.  Правові аспекти регулювання зовнішнього боргу.  

42.  Програмне управління зовнішнім боргом. 

43.  Сутність міжнародних розрахунків. 

44.  Основні форми міжнародних розрахунків. 

45.  Загальні умови здійснення міжнародних розрахунків. 

46.  Валютні кліринги у міжнародних розрахунках. 

47.  Сутність фондового ринку та ринку цінних паперів.  

48.  Сегментація міжнародного ринку цінних паперів.  

49.  Інвестиційний капітал. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу. 

50.  Посередники на ринку цінних паперів. Ризик інвестування.  

51.  Етапи і тенденції розвитку світового фондового ринку.  

52.  Класифікація цінних паперів. 

53. Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції.  

54.  Теорія і методологія міжнародного портфельного інвестування.  

55.  Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види.  

56.  Принципи формування портфеля пінних паперів.  

57.  Теорії портфельного інвестування.  

58.  Оцінка й управління інвестиціями. Інвестиційні механізми та індивідуальні інвестори. 

Інституціональні інвестори.  

59.  Перепони для іноземних інвестицій.  

60.  Фондова біржа та форми її організації. Системи встановлення рівня цін на фондових 

біржах.  

61.  Основні ринки облігацій. Ринки акцій країн «третього світу» та їхні типи. 

62.  Роль транснаціональних корпорацій у світовій фінансовій системі. 

63.  Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК. 

64.  Внутрішньо корпоративне кредитування ТНК. 

65.  Банківське кредитування транснаціональних корпорацій. 

66.  Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій. 

67.   Оподаткування міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій. 

68.    Міжнародні стандарти фінансової звітності.  

69. Зарубіжні філіали ТНК: джерела, форми та параметри їхнього фінансування. 

70.  Фінансові зв’язки системи ТНК. Взаємовідносини філіалів ТНК з головною фірмою. 

                    

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Модульний контроль 

ІНДЗ 
Сума 

балів 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

20 

 

20 
 

20 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

 

 

зараховано 

85-89 В 

75-84 С 

70-74 D 

60-69 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 
1. Комплекс навчально-методичного забезпечення. 

2. Рекомендована література. 

3. Електронні інформаційні ресурси. 

4. Ілюстративні матеріали. 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

 

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 [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. 

8. 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. 

9. Рак Т. М. Міжнародні фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. М. Рак, Г. В. Снопенко, В. 

І. Дубницький ; Донец. екон.-гуманіт. ін-т, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : Юго-

Восток, 2012. - 327 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. 
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11. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : 

монографія / О. І., В. В. Косьміна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ: Центр учб. 

літ., 2016. - 255 c. - Бібліогр.: с. 220-234 - укp. 

12. Румянцев А. П. Міжнародні фінансові відносини: Навч. посібник. / Румянцев А.П., 

Голюк В.Я., Тонких О.Г. – К.: ЦУЛ, 2009. – 204 с. 

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

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

14. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні ) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / В. О. Онищенко [та ін.] ; [за ред. В. О. Онищенка] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. 

Юрія Кондратюка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 599 с. 

15. Хватов Ю. Ю. Міжнародні фінанси [Текст] : зб. завдань для самост. роботи та контролю 

знань / Ю. Ю. Хватов ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : [б. в.], 2012. - 90 с. 

16. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично- практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., 

Ільіна С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

17. Якушик І. Д. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Д. Якушик, 
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