




Анотація
Вихід  підприємства  на  зовнішні  ринки  сприяє  пристосуванню  економіки  до

системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу. Саме тому
розвиток зовнішньоекономічної діяльності – це суттєвий фактор підвищення ефективності
господарської діяльності як на рівні мікроекономіки, так і в масштабах усього народного
господарства.

Створення  високоефективного  механізму  функціонування  зовнішньої  економіки
України потребує належної підготовки спеціалістів  у цій галузі.  Навчальна дисципліна
«Основи  зовнішньоекономічної  діяльності»  –  це  дисципліна  циклу  професійної  та
практичної  підготовки,  яка  є  підґрунтям для формування системи теоретичних знань і
підготовки професійних навичок майбутніх фахівців у сфері економіки. Ця дисципліна є
інтегрованою  і  вивчає  міжнародні  аспекти  діяльності  підприємства,  механізми,  що
регулюють цю діяльність, способи виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми
ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями.

Ця дисципліна формує теоретичну базу для вивчення фахових дисциплін "Економіка
підприємства",  "Бізнес-планування",  "Державне  регулювання  зовнішньоекономічної
діяльності" та ін.

Ключові слова:  зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, торгівля, резидент,
закордонний партнер, прибуток.

Annotation
The company's entry into foreign markets contributes to the adaptation of the economy to

the system of world economic relations, the formation of an open economy. That is why the
development of foreign economic activity is a significant factor in increasing the efficiency of
economic activity both at the level of microeconomics and on the scale of the entire national
economy.

Creating a highly efficient mechanism for the functioning of Ukraine's foreign economy
requires  proper  training of  specialists  in  this  field.  The discipline  "Fundamentals  of  Foreign
Economic Activity" is a discipline of the cycle of professional and practical training, which is the
basis for the formation of a system of theoretical knowledge and training of professional skills of
future  professionals  in  the  field  of  economics.  This  discipline  is  integrated  and  studies  the
international aspects of the enterprise, the mechanisms governing this activity, ways of entering
the  international  markets,  algorithms  for  conducting  foreign  economic  transactions  and
calculations for these operations.

This  discipline  forms  the  theoretical  basis  for  the  study  of  professional  disciplines
"Business Economics", "Business Planning", "State regulation of foreign economic activity" and
others.

Key words: foreign economic activity, enterprise, trade, resident, foreign partner, profit.



1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь
Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 6

За виборомГалузь знань: 29
Міжнародні відносини

292 Міжнародні
економічні відносини

Рік підготовки:
3-й

Загальна кількість годин - 
180

Семестр
6-й

Лекції

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 4 год.
самостійної роботи 
студента–6 год.

Ступінь
бакалавра

30 год.
Практичні, семінарські

30 год.
Лабораторні

- год.
Самостійна робота

120 год.
Індивідуальні

завдання: - год.http://moodle.mdu.edu.ua/
course/view.php?id=180 Вид контролю: залік

Мова навчання – українська.

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить:  для денної форми навчання – 180 год.: 60
год. - аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота (33 %/67 %)/



2.Мета, завдання навчальної дисципліни очікувані результати

Мета  вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної
діяльності  (ЗЕД),  набуття  системних  знань  і  навичок  щодо  забезпечення  економічної
ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності.

Завдання,  що  мають  бути  вирішені  в  процесі  викладання  дисципліни,  є
усвідомлення:

- специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні
на сучасному етапі;

-  нормативної  бази  щодо  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності
підприємств;

- методів оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні
головних  напрямків  зовнішньоекономічної  діяльності  для  підприємств  різних  форм
власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;
- основних процедур щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів.

Передумови для вивчення дисципліни:
Економіка  підприємства,  Бізнес-планування,  Державне  регулювання

зовнішньоекономічної діяльності,мікро- та макроекономіка, маркетинг, менеджмент.
Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів.
Програмні результати навчання: 

ПРН  1.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  усвідомлюючи
необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до
інноваційних змін. 
ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно
і письмово, фахово використовувати економічну термінологію. 
ПРН  3.  Використовувати  сучасні  інформаційні  та  комунікаційні  технології,  програмні
пакети загального і спеціального призначення. 

1.Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями:

І. Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ІІ. Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК):
ФК.1.  Здатність  виокремлювати  характерні  ознаки  та  тенденції  розвитку  світового
господарства,  особливості  реалізації  економічної  політики  та  світових
інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.  
ФК2. 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. 
ФК3.  Здатність  виявляти  особливості  функціонування  середовища  міжнародних
економічних відносин та моделей економічного розвитку.



ФК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації  форм міжнародних економічних
відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її  роль у розвитку національної

економіки. 
Тема 2.  Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в

Україні. 
Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні. 
Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 
Тема 5. Нетарифне регулювання ЗЕД. 
Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 
Тема 8. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 
Тема 9. Ризики в ЗЕД та їх страхування. 

  Програма навчальної дисципліни

Кредит 1. Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її  роль у розвитку національної

економіки. 
Сутність  і  фактори  розвитку  зовнішньоекономічної  діяльності.

Зовнішньоекономічний  комплекс  держави.  Суб'єкти  й  основні  форми ЗЕД.   Принципи
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Тема  2.   Основні  напрями  і  показники  розвитку  зовнішньоекономічної
діяльності в Україні. 

Зовнішньоекономічна політика держави. Етапи розвитку ЗЕД в Україні. Система
показників розвитку міжнародної торгівлі. 

Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні. 
Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЕД. Мікрорегулювання ЗЕД. Державні

органи  управління  ЗЕД  (макрорегулювання).  Інструменти  зовнішньоторговельної
політики  на  національному  рівні.  Міжнародні  інститути  зовнішньоекономічного
регулювання.

Кредит 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 
Суть і  принципи митного  регулювання ЗЕД в Україні.   Поняття  і  види митних

режимів.   Товарна номенклатура ЗЕД. Митне декларування та порядок його здійснення.
Митні документи та специфіка їх оформлення.

Тема 5. Нетарифне регулювання ЗЕД. 
Нетарифні  засоби  регулювання  ЗЕД,  їх  класифікація.   Кількісні  обмеження:

ліцензування і квотування.

Кредит 3,4. Управління збутовою діяльністю при виході на зовнішні ринки. 
Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Загальна  характеристика  світового  валютного  ринку.  Механізм  валютного

регулювання.  Об'єкт  і  інструменти  валютного  регулювання.  Валютні  ринки  й  валютні



курси. Основні валютні операції в сучасній ЗЕД. Особливості та інструменти регулювання
валютних ринків. Проблеми валютного регулювання в Україні.

Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 
Стратегії  розвитку  підприємства  в  сфері  ЗЕД.  Класифікація  форм  виходу  на

зовнішні ринки. Пошук та вибір закордонного партнера.

Кредит 5, 6. Організація проведення зовнішньоекономічної діяльності та аналіз
її ефективності.

Тема 8. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 
Суть і особливості оформлення зовнішньоторгового контракту.  Типові контракти в

ЗЕД. Основні статті типового договору міжнародної купівлі-продажу.

Тема 9. Ризики в ЗЕД та їх страхування. 
Поняття,  сутність,  класифікація  ризиків  ЗЕД.  Страхування  валютних  ризиків.

Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях.

3. Структура навчальної дисципліни 
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин
денна форма

усього у тому числі
л п лаб інд с.р.

Кредит 1: Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю
Тема 1. Зовнішньоекономічна 
діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки.

10 2 2 - - 6

1. Тема 2. Основні напрями і 
показники розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні.

10 2 2 - - 6

Тема 3. Система регулювання ЗЕД 
в Україні. 

10 4 4 - - 2

Разом 30 8 8 - - 14
Кредит 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 4. Митно-тарифне 
регулювання ЗЕД. 

15 4 4 - - 7

Тема  5.  Нетарифне  регулювання
ЗЕД.

15 4 4 7

Разом 30 8 8 - - 14
Кредит 3,4. Управління збутовою діяльністю при виході на зовнішні ринки

Тема 6. Валютне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. 

30 4 4 - - 22

Тема 7. Форми виходу підприємств 
на зовнішні ринки. 

30 4 4 22

Разом 60 8 8 - - 44
Кредит 5, 6. Організація проведення зовнішньоекономічної діяльності та аналіз її

ефективності
Тема 8. Структура і зміст 
зовнішньоекономічних контрактів. 

30 4 4 - - 22

Тема 9. Ризики в ЗЕД та їх 
страхування. 

30 2 2 - - 26



Разом 60 6 6 - - 48
Всього 180 30 30 - - 120

4.Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1: Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки.

2

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2

Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні. 4
Кредит 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 4
Тема 5. Нетарифне регулювання ЗЕД. 4

Кредит 3,4. Управління збутовою діяльністю при виході на зовнішні ринки
Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. 

4

Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 4
Кредит 5, 6. Організація проведення зовнішньоекономічної діяльності та аналіз її

ефективності
Тема 8. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 4
Тема 9. Ризики в ЗЕД та їх страхування. 2

Всього 30
5. Теми семінарських занять

Не передбачено навчальним планом

6.Теми практичних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1: Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки.

2

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2

Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні. 4
Кредит 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 4
Тема 5. Нетарифне регулювання ЗЕД. 4
Кредит 3,4. Управління збутовою діяльністю при виході на зовнішні ринки
Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. 

4

Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 2
Кредит 5. Організація проведення зовнішньоекономічної діяльності та аналіз її ефективності

Тема 8. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 4
Тема 9. Ризики в ЗЕД та їх страхування. 2

Всього 30



7. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

8. Завдання для самостійної роботи
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1: Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 
національної економіки.

6

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

6

Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні. 2
Кредит 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 7
Тема 5. Нетарифне регулювання ЗЕД. 7

Кредит 3,4. Управління збутовою діяльністю при виході на зовнішні ринки
Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. 

22

Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 22
Кредит 5, 6. Організація проведення зовнішньоекономічної діяльності та аналіз її

ефективності
Тема 8. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. 22
Тема 9. Ризики в ЗЕД та їх страхування. 26

Всього 150

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ  –  підготовка доповіді з проведенням з банківської діяльності за індивідуальною

звітністю комерційного банку (для студентів ДФН).
Підготовка та захист контрольної роботи:
Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійно вирішувати

задачі  практичного  спрямування  за  тематикою  дисципліни.  Перевірити  і  закріпити
отримані  студентами  теоретичні  знання,  навчити  їх  систематизувати  ці  знання  і
застосувати при дослідженні конкретної теми.

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента;
3) при розрахунках використовується звітність реально функціонуючих підприємств.

10.Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54



FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми  поточного  та  підсумкового  контролю. Комплексна  діагностика  знань,
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного  й  підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,
групове  і  фронтальне  опитування,  самостійна  робота,  самоконтроль).  Завданням
поточного  контролю  є  систематична  перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати
тексти,  складання  конспекту  рекомендованої  літератури,  написання  і  захист  реферату,
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  залік,  екзамен)  є  перевірка  глибини
засвоєння студентом програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту  виставляється  відмінно якщо  він  глибоко  засвоїв  основні  поняття,

повністю опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з них та з
суміжних  навчальних  дисциплін  інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без
помилок  виконує  навчальні  завдання,  самостійно  і  критично  вміє  аналізувати  явища і
процеси,  що  відбуваються  у  банківській  сфері  та  робить  правильні  узагальнення  та
висновки;

Студенту виставляється  дуже добре якщо він засвоїв основні поняття,  суть аналізу
банківської діяльності, основні етапи та особливості їх розвитку, в основному опрацював
рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них  та  з
суміжних  навчальних  дисциплін  інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без
суттєвих помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і
процеси,  що  відбуваються  у  банківській  сфері,  та  в  основному  робить  правильні
узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської діяльності, основні етапи та особливості їх розвитку, в основному опрацював
рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них  та  з
суміжних  навчальних  дисциплін  інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без
суттєвих помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями
вміє аналізувати явища і  процеси,  що відбуваються у банківській сфері, та в основному
робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  ознайомився  с
рекомендованою  літературою,  може  іноді  залучати  знання  та  інформацію  з  інших
навчальних дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту виставляється  задовільно якщо він не точно і  не повно засвоїв  основні
поняття,  суть  аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,
недостатньо ознайомився с рекомендованою літературою, не може вільно залучати знання
та  інформацію  з  інших  навчальних  дисциплін,  правильні  узагальнення  та  висновки
робить, як правило, з допомогою викладача

Оцінка  за  виконання  індивідуального  науково-дослідного  завдання,  завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість  балів  у  кінці  семестру повинна  складати  від  300 до  600  балів  (за  6
кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.

Теми Бали
Т1 46
Т2 45
Т3 46
Т4 45
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та Т5 46

Т6 42
Т7 43
Т8 43
Т9 45

КР 100
Накопичувальні бали/сума 600/100

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

11.Засоби дігностики
Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів

навчання  є: завдання  до  практичних  занять,  завдання  для  самостійної  та
індивідуальної  роботи   (зокрема  есе,  реферати),  презентації  результатів
досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.

12. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу;  пояснення  −  вербальний  метод  навчання,  за  допомогою якого  розкривається
сутність певного явища,  закону,  процесу;  проблемне навчання,  робота з підручником та
додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матеріалом,  порівняльний аналіз,  виразне читання текстів;  ілюстрація − метод навчання,
який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки та ін.).

13. Рекомендована література
Основна

1. Рум’янцев  А.П.  Зовнішньоекономічна  діяльність:  Навч.  Посібник.  /  А.П.
Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

2. Кривов'язюк  І.В.  Зовнішньоекономічна  діяльність  підприємства:
Навчальний посібник. / І.В. Кривов'язюк - Луцьк: Надстир'я, 2005. - 140 с.

1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства:
Навчальний посібник. / Г.М. Дроздова — К.: ЦУЛ, 2002. - 172 c.

2. Дідківський  М.І.  Зовнішньоекономічна  діяльність  підприємства.
Навчальний посібник. / М.І. Дідківський — К.: Знання, 2005. - 168 с.

3. Макогон  Ю.В.  Зовнішньоекономічна  діяльність  підприємства.  /  Ю.В.
Макогон - К.: ЦУЛ, 2006.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-



ІХ.  Документ  959-12,  остання  редакція  від  16.11.2006  //  База  даних  «Законодавство
України». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

5. Закон  України  «Про  єдиний  митний  тариф»  від  06.02.1992  №  2097-ХІІ.
Документ  2097-12,  остання  редакція  від  17.01.2006  //  База  даних  «Законодавство
України». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Допоміжна
1. Кредісова А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге

вид., випр. і доп. /  А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2002.- 552 с.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-тє

вид., перероб. і доп. / О.А. Кириченко – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.
3. Вічевич  А.М.,  Матвеєв  М.Е.,  Максимець  О.В.  Основи  зовнішньоекономічної

діяльності. Навчальний посібник. / А.М. Вічевич, М.Е. Матвеєв, О.В. Максимець - Львів:
Афіша, 2004. – 272 с.

4. Козловський  В.О.  Менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності.  Практикум.  /
В.О. Козловський. – Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2000. – 122 с.

14.Інформаційні ресурси

1. Назарова Л.В. Зміст курсу «Зовнішньоекономічна діяльність».  Персональний  Web –
ресурс  викладача.  Інтернет  –  ресурс.  –  Джерело  доступу
[http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=180]
2. Державна  комісія  з  цінних  паперів  і  фондового  ринку.  Режим  доступу:
http://www.ssmsc.gov.ua
1. Державний комітет із статистики. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Кабінет Міністрів України. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
3. Міністерство економіки. Режим доступу: http://www.me.gov.ua
4. Міністерство фінансів. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
5. Національний банк України. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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