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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

здобуття  

освіти 

заочна форма 

здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові 

науки  
шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів –  

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

Рік підготовки 
Змістових модулів –  2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

7-й 7-й 

Загальна кількість  годин 

–  180 

Спеціальність: 

 
Міжнародна економіка та 

міжнародні бізнес-комунікації  
(шифр і назва) 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 116 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
32 год. 8 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
116 год. 164 год. 

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

екзамен екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 

для заочної форми здобуття  освіти –   
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних 

економічних відносин та включає коло питань, що пов’язані з функціонуванням 

міжнародних фінансових ринків (МФР), їх основними інструментами та 

механізмами взаємодії. 

Дисципліна «Міжнародні фінансові ринки» є вибірковою зі спеціальності 051 

«Економіка» для освітньої-програми програми підготовки бакалавра 

«Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації», яка викладається у 7 

семестрі в обсязі 6 кредитів для денної та заочної форми навчання  (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних знань про особливості функціонування міжнародних фінансових 

ринків та їх окремих сегментів, про діяльність суб’єктів світового ринку та 

основні засади управління міжнародними фінансовими операціями,  набуття ними 

практичних навичок щодо використання основних фінансових інструментів та 

надання фінансових послуг. 

Цілі вивчення курсу «Міжнародні фінансові ринки»: 

– формування комплексної системи знань про феномен «міжнародні 

фінансові ринки» та процеси, що відбуваються  на них; 

– формування знань про основні види міжнародних фінансових ринків і 

основні тенденції їх розвитку; 

– набуття студентами вмінь та навичок аналізу стану та тенденцій розвитку 

міжнародних фінансових ринків; 

– формування здатності у студентів до здійснення кон’юнктурного аналізу 

фінансових ринків. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– ключові поняття та загальні закономірності функціонування 

міжнародних фінансових ринків та їх видів;  

– особливості діяльності міжнародних фінансових центрів; 

– сутність, класифікацію та особливості застосування фінансових 

інструментів; 

– сутність міжнародних фінансових послуг та посередницької 

діяльність на міжнародному фінансовому ринку; 

– сутність та особливості функціонування міжнародного ринку грошей 

та кредитів; 

– сутність та особливості функціонування міжнародного фондового 

ринку; 

– сутність та особливості функціонування міжнародного ринку 

деривативних фінансових інструментів; 

– сутність та особливості функціонування міжнародного валютного 

ринку; 
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– сутність та особливості функціонування міжнародного ринку 

страхування. 

вміти: 

– здійснювати кон’юнктурний аналіз міжнародних фінансових ринків; 

– аналізувати характер фінансових операцій, особливості їх реалізації та 

інструменти, які діють на різних міжнародних фінансових ринках; 

– аналізувати статистичні дані стосовно функціонування МФР та їх 

видів; 

– прогнозувати розвиток міжнародних фінансових відносин України з 

іншими країнами світу. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові ринки ї» 

складається з двох змістових модулів: 

1. Основні теоретичні засади формування та розвитку міжнародних 

фінансових ринків. 

2. Особливості функціонування та аналізу міжнародних фінансових ринків. 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗНК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗНК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗНК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗНК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗНК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗНК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗНК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗНК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗНК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Програмні результати навчання (ПРН): 

Знання: 

РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

РН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

Уміння: 

РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади).  

РН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин.  

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 



6 

 

  

РН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

РН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 

 

Комунікація: 

РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

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

економічної діяльності.  

РН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 

із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

РН15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

Автономність і відповідальність 

РН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

РН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

 

Спеціальні  додаткові компетентності. СДК1. Здатність обґрунтовувати 

особливості функціонування міжнародних ринків товарів, фінансів, капіталів, 

робочої сили, технологій. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

Тема 1. Міжнародні фінансові ринки: сутність та структура 

Поняття та економічна сутність міжнародного фінансового ринку.  Функції 

та суб’єкти міжнародного фінансового ринку. Структура міжнародного 

фінансового ринку. Моделі фінансового ринку. Учасники ринку їх призначення та 

цілі. Сутність та елементи міжнародних фінансів. Становлення міжнародного 

фінансового ринку.  

Тема 2. Міжнародні фінансові центри 

Сутність і класифікації міжнародних фінансових центрів. Основні підходи 

до класифікації міжнародних фінансових центрів. Рейтинг міжнародних 

фінансових центрів. Особливості формування світових фінансових центрів 

Азійсько-Тихоокеанського регіону. Український міжнародний фінансовий центр. 

Ризики функціонування міжнародних фінансових центрів в сучасних умовах. 

Характеристика світових фінансових центрів високо розвинутих країн і їх вплив 

на кон’юнктуру світового господарства. Світові фінансові центри країн, що 

розвиваються і їх місце у системі кон’юнктурних досліджень міжнародного 

фінансового ринку. 
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Тема 3. Фінансові інструменти: поняття, класифікація, застосування. 

Сутність фінансових інструментів. Загальна характеристика фінансових 

інструментів. Класифікація фінансових інструментів. Інноваційні фінансові 

інструменти 

Тема 4. Інфраструктура міжнародного фінансового ринку. Міжнародні 

фінансові послуги та посередницька діяльність на міжнародному 

фінансовому ринку.   
Віртуалізація фінансових операцій на міжнародних ринках. Ринок 

міжнародних фінансових послуг: особливості структури та функціонування. 

Сутність фінансових посередників і їх функції. Суб’єкти банківської системи. 

Небанківські фінансово-кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути. 

Посередники депозитарно-клірингової діяльності. Сутність віртуалізації світового 

фінансового ринку. Модель віртуалізованих валютно-фінансових відносин. 

Віртуалізація банківської системи 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ 

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. 

Тема 5. Міжнародний ринок грошей та міжнародний ринок кредитів 

Сутність та особливості функціонування грошового ринку. Об’єкти та 

суб’єкти ринку. Структура грошового ринку та його інструменти.  

Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на міжбанківському ринку. 

Cуть, структура та учасники міжнародного кредитного ринку. Характерні ознаки, 

функції та роль міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних банківських 

кредитів. Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу. Ринок 

єврокредитів. 

 Тема 6. Міжнародний фондовий ринок. 

Характеристика та структура міжнародного фондового ринку. Фондовий 

ринок як частина ринку капіталу. Поняття структура та функції фондової біржі. 

Види цінних паперів на міжнародних ринках. Пайові цінні папери. Боргові цінні 

папери. Похідні цінні папери. Фондові індекси та рейтинги. Формування курсової 

вартості цінних паперів. 

Тема 7. Міжнародний ринок деривативних фінансових інструментів. 

Структура світового ринку деривативів. Основні види деривативів. Основні 

характеристики функціонування позабіржового та біржового сегментів ринку. 

Основні етапи розвитку ринку похідних фінансових інструментів. 

Тема 8. Міжнародний валютний ринок. 

Загальна характеристика та структура міжнародного валютного ринку. 

Учасники валютного ринку. Поняття і сутність валютних бірж. Види валютних 

операцій та їх класифікації. Стан і тенденції розвитку міжнародних валютних 

бірж. 

Тема 9. Міжнародний ринок страхування. 

Поняття, сутність і функції світового страхового ринку. Структура світового 

страхового ринку. Учасники світового страхового ринку. Інфраструктура 

світового страхового ринку. Страхові посередники: поняття, види. Функції 

страхових посередників. Регулювання посередницької діяльності. Найбільші 

міжнародні страхові посередники. Визначення стратегічних напрямів подальшого 
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розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації. Міжнародний 

досвід надання страхових послуг та регулювання страхової діяльності. Страховий 

ринок Європейського Союзу. Страхові ринки розвинутих країн.  

Тема 10. Основи кон’юнктурного аналізу міжнародних фінансових 

ринків 

Умови формування кон’юнктури. Методи вивчення динаміки кон’юнктури. 

Завдання кон’юнктурних досліджень. Мета кон’юнктурного аналізу. Особливості 

інформації міжнародних фінансових ринків та фінансової інформації в цілому 

Поняття кон’юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження. Основи 

аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансового ринку. Методи прогнозування 

кон’юнктури фінансового ринку. Рейтингові оцінки на фінансовому ринку. 

Інтернет-трейдинг на міжнародних фінансових ринках. Кон’юнктура 

міжнародного валютного ринку. Аналіз і  прогнозування кон’юнктури ринку 

цінних паперів. Ккон’юнктура міжнародного ринку позичкових капіталів. 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

Тема 1. Міжнародні 

фінансові ринки: сутність 

та структура 

12 2                  2 - - 8 13 1 -   12 

Тема 2. Міжнародні 

фінансові центри 
14 2 2 - - 10 13 - 1   12 

Тема 3. Фінансові 

інструменти: поняття, 

класифікація, 

застосування. 

14 2 2 - - 10 18 1 1   16 

Тема 4. Інфраструктура 

міжнародного 

фінансового ринку. 

Міжнародні фінансові 

послуги та посередницька 

діяльність на 

міжнародному 

фінансовому ринку.   

20 4 4 - - 12 16 1 1   14 

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 10 10 - - 40 60 3 3   54 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

 

Тема 5. Міжнародний 

ринок грошей та 

міжнародний ринок 

кредитів 

20 4 4 - - 12 17 - 1 - - 16 

Тема 6. Міжнародний 

фондовий ринок 
20 4 4 - - 12 22 1 1 - - 20 

Тема 7. Міжнародний 

ринок деривативних 

фінансових інструментів. 

14 2 2  - 10 18 1 1  - 16 

Тема 8. Міжнародний 

валютний ринок. 
20 4 4 - - 12 26 1 1 - - 24 
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Тема 9. Міжнародний 

ринок страхування. 
12 2 2 - - 8 15 1 -   14 

Тема 10. Основи 

кон’юнктурного аналізу 

міжнародних фінансових 

ринків 

34 6 6 - - 22 22 1 1   20 

Разом 

 за змістовим модулем 2 
120 

22 22 - - 76 120 5 5 - - 110 

Усього годин  180 32 32 - - 116 180 8 8 - - 164 

 

4. Теми семінарських/практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Тема 1. Міжнародні фінансові ринки: сутність та структура 2                  

2 Тема 2. Міжнародні фінансові центри 2 

3 Тема 3. Фінансові інструменти: поняття, класифікація, застосування. 2 

4 Тема 4. Інфраструктура міжнародного фінансового ринку. Міжнародні 

фінансові послуги та посередницька діяльність на міжнародному фінансовому 

ринку.   

4 

5 Тема 5. Міжнародний ринок грошей та міжнародний ринок кредитів 4 

6 Тема 6. Міжнародний фондовий ринок 4 

7 Тема 7. Міжнародний ринок деривативних фінансових інструментів. 2 

8 Тема 8. Міжнародний валютний ринок. 4 

9 Тема 9. Міжнародний ринок страхування. 2 

10 Тема 10. Основи кон’юнктурного аналізу міжнародних фінансових ринків 6 

 

5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання полягає у здійсненні аналізу особливостей формування, 

функціонування та  тенденцій розвитку одного із  міжнародних фінансових центрів. 

 

6. Методи навчання 

 

Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

РНД 1.Здобувач повинен володіти 

теорією та розуміти принципи 

функціонування міжнародних 

фінансових ринків.  

РНД 2. Здобувач повинен вміти 

використовувати отримані знання 

щодо функціонування основних 

видів міжнародних фінансових 

ринків і тенденцій їх розвитку. 

РНД 3. Здобувач повинен вміти 

застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствами, 

Презентація, лекція, 

дискусія, науково-

пошукові роботи. 

 

– стандартизовані тести; 

– наскрізні проекти; 

командні проекти; 

– аналітичні звіти, 

реферати, есе; 

– розрахункові та 

розрахунково-графічні роботи; 

презентації результатів 

виконаних завдань та 

досліджень; студентські 

презентації та виступи на 

наукових заходах; розрахункові 

роботи; 

– інші види 

індивідуальних та групових 

завдань. 
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підприємствами та органами 

державної влади) у сфері надання 

міжнародних фінансових послуг та 

здійснення посередницької 

діяльності на міжнародному 

фінансовому ринку . 

РНД 4. Здобувач повинен вміти 

проводити кон’юнктурний  аналіз 

міжнародного валютного ринку, 

ринку цінних паперів та ринку 

позичкових капіталів. 

 РНД 5. Здобувач повинен вміти 

аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання фінансових 

ринків; 

РНД 6. Здобувач повинен вміти 

використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують 

зовнішньоекономічну діяльність, 

діяльність фінансових ринків та 

надання міжнародних фінансових 

послуг. 

РНД 7.Здобувач повинен вміти 

використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення завдань ефективного 

функціонування міжнародних 

фінансових ринків. 

РНД 8. Здобувач повинен 

демонструвати базові навички 

креативного та критичного 

мислення у дослідженнях, 

пов’язаних із сучасними 

тенденциями розвитку міжнародних 

фінансових ринків. 
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7. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота  Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий  

модуль 2 

 

50 балів 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

- 5 5 5 

 

5 5 5 10 10 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічною  радою  коледжу). 

8. Рекомендована література 

Основна література 
1. Борзенко О. О.       Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х 

років: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c. 

2. Галіцейська Ю.М. Міжнародні ринки грошей і капіталів: навч. посіб. /Ю.М. Галіцейська. 

– Тернопіль, Вектор 2013. 

3. Міжнародні фінанси : підручник [Електронний ресурс] / [ О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, 

Л. В. Руденко-Сударєва та ін. ]; за наук. ред. д.е.н., проф. О. М. Мозгового. ― К.: КНЕУ, 2015. 

— 515 с. 

4. Фінансовий ринок: Навч. Посібник за заг. ред. Арутюнян С. С. / Арутюнян С. С., 

Добриніна Л. В. та інші. К. – Гуляєва В. М., 2018. – 484 с. 

5. Соскін О. І. Міжнародні фінанси: навчально-методичний посібник. – К.: Національна 

академія управління, 2011. – 300 с 
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Допоміжна література 
6. Гуща А. В., Хомутенко Л. І. Роль міжнародних фінансових центрів: глобальний та 

регіональний аспекти. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017. Вип.15. 

http://global-national.in.ua/archive/15-2017/5.pdf 

7. Іваненко, І. А. (2015). Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин. Бізнес 

Інформ.6. 182-187. 

8. Капелюшна Т. В. Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в європейському регіоні 

та Україні. БІЗНЕСІНФОРМ. 2019. №12. 290-296. 

9. Клювак О.  В. Фінанси: підручник / авторський колектив / А.Я. Кузнєцова, Г. М. 

Азаренкова, І. І. Біломістна [та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 497 c. 

10. Лаврик О. Інноваційна стратегія розвитку міжнародних ринків фінансових послуг. 

Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 284-290. 

11. Петрук А.О. Аналіз світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструмент. 

Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2 (100). 62-75. 

12. Поліщук Є. А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі. 

Проблеми економіки. 2014. № 3. 25-31. 

13. Приходько Б. В. Фінансові ринки в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2012. №5. 

14. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Сталий розвиток інновацій, кешлес 

та фінграмотність. Національний банк України. Липень 2020. 49 с. 

15. Юзевич В. М., Клювак О. В. Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-

платіжних систем підприємства. БізнесІнформ. 2015. №1. C. 160–164. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_26. 

Законодавчі і нормативно-правові акти: 
16. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-

15#Text 

17. Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text 

18. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». (Відомості Верховної Ради УРСР 

(ВВР), 1991, № 29, ст. 377). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text 

19. Закон України «Про платіжні послуги». (Документ 1591-IX, чинний, поточна редакція — 

Прийняття від 30.06.2021. Введення в дію, відбудеться 01.08.2022). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text 

20. Закон України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, 

№ 30, ст.239). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text 

21. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2001, № 5-6, ст.30).https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 

22. Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями. 

Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019  № 2. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-19#Text 

23. Про затвердження Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного 

банку України на валютному ринку України. Постанова Правління Національного банку 

України від 31 січня 2019 року N 26.https://ips.ligazakon.net/document/view/pb19029?an=1 

Інтернет-ресурси 
24. Фінансові ринки. https://bank.gov.ua/ua/markets 

25. Статистика фінансового сектору. https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial 

26. Валютний ринок. https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market 

27. Міжнародний валютний ринок. https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/world/ 
 

https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-market

