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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Досліджено теоретичні питання формування фінансового механізму зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств (мінімум 700 знаків без пробілів). 
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FORMING A FINANCIAL MECHANISM THE FOREIGN TRADE OF ENTERPRISES WERE 
INVESTIGATED 

Summary 
The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were 
investigated (at least 1800 symbols). 
Keywords: financial mechanism, foreign company. 
 


