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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 домогосподарств 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 7.4 

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) 

– 4,0 / 120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 54 

 % від загального обсягу – 45 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 33,3 

 семінарські заняття (годин) – 36 

 % від обсягу аудиторних годин – 66,7 

 самостійна робота (годин) – 66 

 % від загального обсягу – 55 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 3 

 самостійної роботи – 3,7 

 3) заочна форма навчання:   

 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 – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО 1. Макроекономіка, ППО 3. Фінанси, ППО 6. 

Мікроекономіка, ППО 10. Фінансове право. 

 2) супутні дисципліни – ППО 19 Бюджетна система 

 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.  

Спеціальні (фахові, предметні) 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 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, 

у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування).  

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем 

ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР 13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів.  

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 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 
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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 

домогосподарств; 

1.2) визначати порядок планування особистих доходів і витрат, а також одержати 

знання щодо організації їхнього здійснення; 

1.3) описувати закономірності розвитку фінансів домогосподарств;  

1.4) називати функції та принципи фінансів домогосподарств; 

1.5) показувати вплив фінансових інститутів й економічних інструментів на 

прийняття фінансових рішень домогосподарств. 

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 дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

категорійного апарату фінансів домогосподарств; 

2.2) класифікувати доходи і видатки бюджету домогосподарств; 

2.3) виділяти чинники, що впливають на добробут домогосподарства; 

2.4) описувати напрями витрачання фінансових ресурсів домогосподарств; 

2.5) робити висновок про оптимальний споживчий бюджет домогосподарств. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати нормативно-правові акти щодо формування фінансових 

відносин домогосподарств; 

3.2) вибирати основні методи планування при формуванні місцевих 

бюджетів; 

3.3) демонструвати необхідні розрахунки за розписом бюджетних доходів і 

витрат при виконанні місцевих бюджетів; 

3.4) розробляти проекти кошторисів бюджетних установ; 

3.5) готувати звіти про виконання місцевих бюджетів. 

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) аналізувати джерела надходжень грошових засобів у бюджет домашнього 

господарства; 

4.2) визначати причини диференційованості розподілу доходів 

домогосподарств; 

4.3) виділяти сукупні витрати домашнього господарства; 

4.4) досліджувати моделі фінансової поведінки домогосподарств; 

4.5) проводити аналіз фінансового стану домогосподарств. 

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

властивістю) 

5.1) упорядковувати фінансові відносини домашнього господарства; 

5.2) пояснювати основні фази та чинники побудови бюджету 
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домогосподарств; 

5.3) формулювати взаємозв'язки фінансів домашніх господарств з іншими 

сферами фінансової системи; 

5.4) встановлювати закономірності фінансової поведінки домогосподарств; 

5.5) аргументувати мотиви заощаджень домогосподарств. 

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

6.1) оцінювати податкове навантаження на домогосподарства; 

6.2) аргументувати потреби розробки домашньої касової книги; 

6.3) встановлювати стратегії фінансової поведінки домогосподарств; 

6.4) робити висновок про внесок українських економістів у теорію 

функціонування домашнього господарства;  

6.5) пояснювати особливості фінансів домогосподарств зарубіжних країн. 

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

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти бюджет домогосподарств; 

7.2) робити пропозиції щодо підвищення фінансової безпеки 

домогосподарств; 

7.3) планувати заходи фінансового контролю домогосподарств; 

7.4) складати план-прогноз реалізації фінансових цілей домашнього 

господарства. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Домашнє господарство як суб’єкт економіки 
Еволюція дефініції «домогосподарство». Поняття домогосподарства як організаційно 

виокремленої та економічно самостійної ланки виробничої сфери. Юридичні акти, що 

слугують законодавчою базою функціонування домогосподарств. Ознаки виокремлення 

домогосподарств. Функції домашнього господарства. Багатство домашнього господарства: 

матеріально-речові блага, нематеріальні блага. Чинники, що впливають на добробут 

домогосподарства.  

Внесок українських економістів у теорію функціонування домашнього господарства. 

 

Тема 2. Фінанси домогосподарств як складова фінансової системи держави 
Сутність і призначення фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави. 

Характерні особливості фінансів домашніх господарств. Специфічні ознаки і взаємозв'язок 

фінансів домашніх господарств з іншими сферами фінансової системи. Фінансові відносини 

домашнього господарства. Функції фінансів домогосподарств. Стратегії фінансової 

поведінки домогосподарств і фінансова грамотність населення. Фінансово активні та 

фінансово пасивні домогосподарства. Моделі фінансово активних домогосподарств. Типи 

фінансової поведінки домогосподарств. 

 

Тема 3. Бюджет домогосподарства 

Бюджет домашнього господарства. Основні фази та чинники побудови бюджету. 

Основи збалансування бюджету. Домашня касова книга: принципи побудови. План-прогноз 

реалізації фінансових цілей домашнього господарства. Мінімальний споживчий бюджет. 

Оптимальний (раціональний) споживчий бюджет. Прожитковий мінімум. Фізіологічний 

мінімум. 

Тема 4. Доходи домогосподарств 

Теоретична концептуалізація доходів домашнього господарства. Класифікація доходів 

домогосподарств. Джерела надходжень грошових засобів у бюджет домашнього 

господарства: власні, не власні; легальні, не легальні; з ризиком, без ризику. Номінальні й 

реальні доходи домогосподарств. Доходи від трудової діяльності. Соціальні трансферти і 

доходи від власності у формуванні сукупних ресурсів домогосподарств. Формування 

сукупного доходу домогосподарства. Формування чистого доходу домогосподарств. 

Еластичність доходу домашнього господарства. Розподіл доходів домогосподарств. Причини 

диференційованості розподілу доходів домогосподарств.  

Трудова міграція як фактор збільшення доходів домогосподарств.  

Система оподаткування домогосподарств: оподаткування фізичних осіб та 

оподаткування індивідуальних підприємців. Елементи системи оподаткування 

домогосподарств в Україні. Податкове навантаження на домогосподарства. 

 

Тема 5. Витрати домогосподарств 
Сукупні витрати домашнього господарства: споживчі сукупні витрати, неспоживчі 

сукупні витрати. Класифікація та структура витрат домогосподарств. Витрати на споживання 

та витрати неспоживчого характеру. Основні вектори раціоналізації споживчих витрат 

домашніх господарств в умовах економічної нестабільності. Принципи раціоналізації 

сукупних витрат домогосподарств. 

 

Тема 6. Фінансова поведінка домогосподарств та управління особистими 

фінансами в умовах ринку 

Фінансова поведінка домогосподарств та її основні складові. Моделі фінансової 

поведінки домогосподарств: споживча, заощаджувальна, інвестиційна. Фінансова стратегія 
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домогосподарств. Закономірності фінансової поведінки домогосподарств України. 

Індикатори фінансової поведінки домогосподарств. Фінансова грамотність населення.  

Основні методи та інструменти управління фінансами домогосподарств та їх 

застосування. Фінансове планування та його роль у формуванні фінансової незалежності і 

фінансової стійкості домогосподарства. Сутність оперативного управління фінансами 

домогосподарств. Фінансовий контроль у системі методів управління фінансами 

домогосподарств. 

 

Тема 7. Заощадження та інвестиції домогосподарств 
Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних витрат. Класифікація 

заощаджень. Основні елементи заощаджень домогосподарств. Мотиви заощаджень. Форми 

заощаджень. Основні чинники, що впливають на ощадну активність домогосподарств в 

Україні. Оплата непередбачуваних витрат, купівля товарів. Нагромадження. Інвестиції: суть і 

форми. Трансформація заощаджень домогосподарств в інвестиції. Споживання та 

заощадження впродовж життєвого циклу індивіда. 

 

Тема 8. Фінансова безпека домогосподарств у ринковій економіці 
Фінансова безпека як багаторівнева система і місце у ній фінансової безпеки 

домогосподарств. Мета і завдання фінансової безпеки домогосподарства. Суб’єкти і об’єкти 

фінансової безпеки. Чинники фінансової безпеки домогосподарств. Фінансові ризики 

домашніх господарств і способи їх зменшення. Механізм забезпечення фінансової безпеки 

домогосподарства. Аналіз фінансового стану домогосподарств. Індикатори фінансової 

безпеки домашніх господарств. Напрями і заходи підвищення фінансової безпеки 

домогосподарств.  

 

Тема 9. Фінанси домогосподарств зарубіжних країн 
Фінанси домогосподарств Німеччини. Фінанси домогосподарств Австрії. Фінанси 

домогосподарств Великобританії. Фінанси домогосподарств Франції. Фінанси 

домогосподарств Скандинавських країн. Фінанси домогосподарств США. Фінанси 

домогосподарств Японії. Фінанси домогосподарств КНР. Фінанси домогосподарств 

африканських країн. Фінанси домогосподарств держав пострадянського простору.  
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назви 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. 

Тема 1. Домашнє 

господарство як суб’єкт 

економіки 

12 2 4 - - 6 - - - - - - 

Тема 2. Фінанси 

домогосподарств як складова 

фінансової системи держави 

12 2 4 - - 6 - - - - - - 

Тема 3. Бюджет 

домогосподарства 

16 2 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Доходи 

домогосподарств 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 5. Витрати 

домогосподарств 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. Фінансова поведінка 

домогосподарств та 

управління особистими 

фінансами в умовах ринку 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 7. Заощадження та 

інвестиції домогосподарств 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 8. Фінансова безпека 

домогосподарств у ринковій 

економіці 

12 2 4 - - 6 - - - - - - 

Тема 9. Фінанси 

домогосподарств зарубіжних 

країн 

12 2 4 - - 6 - - - - - - 

Усього годин 120 18 36 - - 66 - - - - - - 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, практичні заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбаченими 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 практичних 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 включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

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. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді рефератів.  

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 практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

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 практичних заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

 Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Структура 

екзаменаційного білету включає одне теоретичне, розрахункове і 10 тестових завдань.  
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
  Вивчення  

навчальної дисципліни 

  

  
     

 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

      
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

      

    
 

 

 
7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. 115 с 

2. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572 

3. Податковий  кодекс  України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 

4. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14.11.2019 року 

№ 294-IХ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-

20#Text 

5. Глущенко О. В. Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного 

добробуту: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 220 с.  

6. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку : 

монографія. Київ : Знання, 2016. 431 с. 

7. Ліпич Л. Г., Івашко О. А., Мостенець С. В. Формування системи управління доходами 

і витратами домогосподарств : монографія. Луцьк : ВежаДрук, 2015. 204 с. 

8. Рамський А. Ю. Інвестиційний потенціал домогосподарств: монографія. К.: Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2014. 352 с.  

9. Савенок В. С. Личные финансы. Самоучитель. СПб.: Питер, 2009. 432 с. 
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10. Формування фінансового механізму сталого розвитку України : моногр. за ред. д-ра 

екон. наук, проф. О. П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О. І. Тулай. Тернопіль: ТНЕУ, 

2017. 373 с. 

11. Ясинська Н. А. Управління особистими фінансами: навч. посіб. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. 356 с. 

7.2. Допоміжні джерела 

12. Ватаманюк О. З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз : 

монографія. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 

2017. 536 с.  

13. Воскорбойніков В. Б. Фінансова грамотність молоді: практика зберігання та 

збільшення грошей родини. Черкаси : Маклаут, 2018. 240 с.  

14. Гайдуцький А. П. Масштаби доходів українських трудових мігрантів. Економіка та 

держава. 2018. №2. С. 96-99.  

15. Глущенко О. В. Фінансові ресурси домогосподарств як складова частина фонду 

національного добробуту України. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: 

Економічна думка. 2016. Том 24. № 1. С. 122-132.  

16. Гончаренко О., Сіренко К. Фінансове забезпечення домогосподарств як підгрунтя 

сталого розвитку національної економіки. Вісник АПСВТ. 2018. № 4. С. 67-74.  

17. Гуржий Т. О. Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств. 

Інтелект ХХІ. 2018. № 4. С. 58-63.  

18. Іванов С. В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення 

добробуту населення України. Фінанси України. 2018. № 9. С. 7- 24.  

19. Ілляшенко П. Поведінкові фінанси: інвестиції домогосподарств та прийняття рішень 

про позички. Вісник Національного банку України. 2017. № 242. С. 31-52.  

20. Каламбет С., Золотарьвова О. Вплив доходів домогосподарств на економічний 

розвиток України. Вісник ТНЕУ. 2014. № 4. С. 103-113.  

21. Кізима Т. Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект. Вісник 

Тернопільського національного економічного університету, 2019. №2. С. 61-70.  

22. Кізима Т. Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних 

умовах. Світ фінансів. 2019. №2 (19). С. 86-96. 

23. Кізима Т. О. Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та 

перспективи розвитку в умовах ринку. Актуальні проблеми економіки. 2018. №11 (89). С. 

194-203. 

24. Колеватова А. В., Кондрацька К. В. Роль та значення фінансів домогосподарств у 

ринковій економіці. Modern Economics. 2019. № 18(2019). С. 55-60.  

25. Лєщина Ю. В., Хмелькова І. В. Вплив фінансів домогосподарств на забезпечення 

стабільності публічних фінансів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2018. 

Вип. 95. С. 40-48.  

26. Лойко Д. М. Динаміка змін у структурі споживання домогосподарств України. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2018. №7. URL: 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4046.  

27. Мінц О. Ю., Джамбаз Н. Ю. Механізми формування та використання фінансів 

домогосподарств в Україні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 

власності: збірник наукових праць. ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 15. С. 226-231.  

28. Пасажко Т. С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки 

України. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 108-111.  

29. Романчук Н. Оцінка економічної нерівності домогосподарств України за концепцією 

розміреного доходу. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 1 (32). С. 153-165.  

30. Сидорчук А. А. Інвестиції як складова управління особистими фінансами. 

Економічний вісник університету. 2017. Вип. 35/1. С. 274-280.  

31. Сидорчук А. А. Фінанси домогосподарств у фінансовій системі країни: сутність, 
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принципи організації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 797-

801.  

32. Шулюк Б. С. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарств умовах 

економічної нестабільності. Вісник Тернопільського національного економічного 

університету. 2015. Вип. 1. С. 51-58.  

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. http://www.rada.gov.ua -Веб-портал Верховної Ради України 

 http://www.president.gov.ua -Веб-портал Адміністрації Президента України 

2. http://www.kmu.gov.ua -Веб-портал Кабінету Міністрів України 

3. http://mon.gov.ua -Веб-сайт Міністерства освіти і науки України 

4.  http://www.auc.org.ua - Веб-сайт Асоціації міст України 

7. http://nbuv.gov.ua/ -Веб-сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського 

8. http://gntb.gov.ua/ua/ -Веб-сайт державної науково-технічної бібліотеки 

України  

9. http://www.ounb.km.ua/ -Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

10. http://www.adm.km.ua/ -Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

11. http://km-oblrada.gov.ua/ -Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

12. http://www.khmelnytsky.com/ -Веб-сайт Хмельницької міської ради 

13. http://www.univer.km.ua/ -Веб-сайт Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова 

14. http://www.khnu.km.ua -Веб-сайт Хмельницького національного університету  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
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