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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 073 Менеджмент 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Фінанси, гроші та кредит 

5. Тип дисципліни – нормативна 

6. Код дисципліни – ППО 5 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 5 / 150 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 72 

 % від загального обсягу – 48 

 лекційні заняття (годин) – 36 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 36 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 78 

 % від загального обсягу – 52 

 тижневих годин:   
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 аудиторних занять – 4,8 

 самостійної роботи – 5,2 

 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) –  

 % 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,  

ППВ 1.1. Історія економічних вчень. 
 2) супутні дисципліни – ЗПО 9. Політологія. 
 3) наступні дисципліни – ППО 10. Облік і аудит, 

ППО 13. Економіка і фінанси 

підприємства,  

ППВ 7.2. Ціноутворення, 

ППВ 10.1 Податковий менеджмент. 
14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    
 

2. Заплановані результати навчання 

 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність визначати та описувати властивості і характеристики 

бізнес-середовища та бізнес-структур. 

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку бізнесу.  

СК 6. Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо. 

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту в управлінні бізнес-структурами. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПР 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

ПР 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
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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, 

грошей та кредиту; 

1.2) називати закони, що регулюють відносини у фінансовій сфері; 

1.3) визначати особливості розподілу та перерозподілу вартості валового 

внутрішнього продукту на рівні фінансів населення, господарюючих 

суб’єктів і держави; 

1.4) повторювати основи формування доходів і напрями використання 

видатків у фінансовій системі; 

1.5) установлювати зв'язок між функціонуванням національного та 

міжнародного фінансових ринків, з розвитком міжнародних фінансів і 

суверенних держав. 

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 

фінансів, грошей та кредиту; 

2.2) з’ясовувати  взаємозв’язок фінансів і фінансових категорій в 

економічному та соціальному середовищі; 

2.3) ідентифікувати процеси розподілу та перерозподілу вартості валового 

внутрішнього продукту відповідно до рівнів функціонування фінансів; 

2.4) ілюструвати структуру фінансового, грошових і валютних систем; 

2.5) передбачати визначення валютного курсу в умовах інфляційних змін і 

проведення грошових реформ. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) виявляти джерела формування доходів і напрями використання 

збалансованих видатків із застосуванням фінансових механізмів і 

методів управління борговими зобов’язаннями держави; 

3.2) застосовувати механізми фінансових ринків для залучення та 

перерозподілу фінансових ресурсів на соціально-економічні потреби 

держави; 

3.3) показувати сутність грошей у взаємозв’язку з їх функціями та 

оперативно управляти грошовими потоками для забезпечення їх 

обороту;  

3.4) розраховувати валютний курс в умовах чинних грошових і валютних 

систем; 

3.5) прогнозувати зміни валютного курсу при інфляції і проведенні 

грошових реформ. 

4. Аналіз 
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(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) класифікувати податки, державні доходи, видатки та борг, грошові 

потоки, грошові системи та інші фінансові категорії; 

4.2) оцінювати джерела надходжень та напрямки витрачання коштів 

населення, суб’єктів господарювання та держави; 

4.3) досліджувати динаміку, джерела покриття та методи управління 

державним боргом; 

4.4) дискутувати щодо визначення сутності понять «фінанси», «гроші» та 

«кредит»; 

4.5) виділяти складові фінансового ринку та взаємозв’язок між ними. 

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

5.1) аргументувати потребу у формуванні централізованих та 

децентралізованих фондах грошових коштів; 

5.2) планувати джерела наповнення та напрями витрачання фінансових 

ресурсів; 

5.3) встановлювати взаємозв’язки між окремими фінансовими категоріями; 

5.4) упорядковувати методи та інструменти регулювання грошово-кредитної 

системи; 

5.5) інтегрувати елементи кредитних систем. 

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

6.1) оцінювати напрями та ефективність витрачання бюджетних коштів; 

6.2) робити висновок щодо повноти формування фінансових ресурсів 

держави; 

6.3) встановлювати фактори, що впливають на рівень доходів суб’єктів 

господарювання; 

6.4) аргументувати проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку; 

6.5) пояснювати соціально-економічні наслідки інфляції. 

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

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти альтернативні джерела формування фінансових ресурсів на 

мікро- та макрорівнях; 

7.2) складати кошторис бюджетної установи; 

7.3) створювати фінансовий портфель громадян; 

7.4) будувати механізм збалансування грошових потоків; 

7.5) пропонувати напрями удосконалення грошово-кредитної політики. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність та функції фінансів 

Предмет науки про фінанси. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин, 

підсистема економічного базису. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична 

категорія. Специфічні ознаки фінансів, характерні риси та суспільне призначення. Мікро- і 

макрорівні вивчення фінансів. 
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Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. 

Взаємозв’язок фінансів та інших економічних категорій. 

Фінанси, особливості їх функціонування - економічне вчення про товарно-грошові 

відносини, розширене відтворення, природу і функції держави. Відбиття специфіки товарно-

грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових 

відносинах. 

Функції фінансів: розподільча, контрольна, регулююча. Прояви розподільчої функції 

фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту. 

Сутність контрольної функції фінансів, її реалізація в організації контролю за 

розподілом і цільовим використанням грошових фондів. 

Сутність та значення регулюючої функції фінансів у стимулюванні (дестимулюванні) 

соціально-економічних процесів у суспільстві. 

Сутність і джерела формування фінансових ресурсів. Централізовані та 

децентралізовані фінансові ресурси. Фінансові ресурси держави, підприємств і населення. 

Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм 

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт управління. Структура 

фінансової системи за внутрішньою будовою та організаційною структурою. Сфери та ланки 

фінансових відносин, їх взаємозв’язки. 

Державні фінанси як провідна складова централізованих фінансів суспільства. 

Державні фінанси та їх ланки: державний бюджет і місцеві бюджети, державні цільові фонди; 

фінанси державного сектора економіки, державний кредит, резервні та страхові фонди 

органів державної влади. 

Фінанси суб’єктів господарювання та їх роль у розвитку національної фінансової 

системи. Складові фінансів суб’єктів господарювання: фінанси комерційних підприємств і 

організацій, фінанси некомерційних підприємств та організацій. 

Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави. Структурні складові 

фінансового ринку: ринок грошей, ринок кредитних ресурсів, ринок цінних паперів, ринок 

фінансових послуг. Роль міжнародних фінансів у розвитку інших складових фінансової 

системи держави. 

Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної політики держави. 

Зміст і завдання фінансової політики. Стратегія й тактика фінансової політики. Фінансова 

політика України на сучасному етапі. 

Фінансовий механізм. Поняття і склад фінансового механізму. Взаємодія фінансового 

механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. 

Поняття про управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Органи управління 

фінансами та їхні функції. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система 

фінансових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст фінансового планування під 

час трансформаційних зрушень. 

Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, форми, 

методи фінансового контролю. Органи, що здійснюють фінансовий контроль. 

Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового 

законодавства в Україні. 

Тема 3. Податкова система держави 

Сутність, призначення та необхідність податків. Функції податків. Характерні риси 

податків, відрахувань і платежів. Взаємозв’язок з іншими розподільчими категоріями 

(кредит, заробітна плата, собівартість, ціна). 

Елементи податку. Принципи оподаткування. 

Класифікація податків. Прямі податки. Непрямі податки. 

Об’єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і методи її 

побудови. Структурна побудова податкової системи. Податкова система України, основні 

етапи її становлення. Податкова політика. 

Податкова служба, склад податкової служби України. 
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Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави 

Сутність бюджету як економічної категорії. Призначення та роль бюджету держави. 

Об’єкти і суб’єкти бюджетних відносин. Функції бюджету. 

Бюджет як основний фінансовий план держави. Провідна та координуюча роль 

бюджету у системі фінансових планів. Показники стану бюджету - бюджетний надлишок і 

бюджетний дефіцит. 

Сутність і причини виникнення бюджетного дефіциту. Допустимі межі та джерела 

покриття бюджетного дефіциту. Класифікація бюджетного дефіциту. Динаміка бюджетного 

дефіциту в Україні. Особливості державного бюджету на поточний рік. 

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи. 

Бюджетний процес, його складові елементи та регламентування. 

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх роль у місцевому 

самоврядуванні. Поняття фінансової автономії та показники її рівня. 

Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, їх форми та організація. Бюджетне 

регулювання. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. 

Тема 5. Державні доходи та видатки 

Економічна сутність державних доходів. Значення державних доходів. 

Централізовані державні доходи: доходи державного бюджету, державний кредит, 

доходи державних цільових фондів. 

Доходи державного бюджету. Форми їх вияву та матеріальне втілення. Класифікація 

доходів державного бюджету. Принципи організації системи доходів бюджету та джерела їх 

формування. Методи формування доходів державного бюджету. 

Сутність, характеристика, склад державних видатків. Класифікація державних 

видатків. Фактори, що визначають структуру державних видатків. 

Сутність і роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Об’єктивна 

необхідність їх створення. Класифікація державних цільових фондів, доходи та витрати 

державних цільових фондів. Проблеми і перспективи їхнього функціонування. 

Суть і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують 

державний кредит, його суб’єкти. Об’єктивна необхідність і можливість використання 

державного кредиту. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств та 

організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу в державі. Значення 

державного кредиту у фінансовому забезпеченні загальнодержавних і регіональних потреб. 

Поняття державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління 

державним боргом.  

Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій 

Необхідність і сутність фінансів підприємств. Фінанси підприємств - основа фінансової 

системи держави. Функції фінансів підприємств та принципи їх організації. Організацій-но-

правові форми суб’єктів господарювання. Особливості організації фінансових відносин 

залежно від галузевих особливостей, галузей економіки, сфер бізнесу. 

Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, особливості їх формування в умовах 

ринку. Склад грошових фондів і доходів, порядок їх утворення і використання в умовах 

ринку. 

Економічні методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування 

доходів. Поділ коштів підприємства на власні та залучені. Виручка від реалізації продукції, 

робіт і послуг, її розподіл. Види витрат. Собівартість продукції, робіт, послуг та її складові. 

Економічний зміст прибутку, його склад. Особливості формування прибутку суб’єктів 

господарювання різних форм власності. Види прибутків. Розподіл і використання прибутку. 

Фінанси неприбуткових організацій. Види неприбуткових організацій. Особливості та 

завдання-неприбуткових організацій. Джерела формування та напрями використання коштів 

неприбуткових організацій. Благодійництво. Спонсорство. Меценатство. 

Тема 7. Фінанси населення 

Сутність фінансів населення, їх значення. Зв’язок фінансів населення з іншими 
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складовими фінансової системи. 

Фінансові ресурси населення. Джерела формування доходів населення. Класифікація 

джерел формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів населення. 

Порядок використання доходів населення. Фактори, що впливають на розподіл доходу 

на споживання та заощадження. Функція споживання, функція заощадження. 

Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація. Рівень заощаджень 

населення. Сучасні тенденції формування заощаджень населення України. 

Фінансовий портфель громадянина, його склад: споживчий портфель, 

накопичувальний та інвестиційний. Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень на 

інвестиції. Складові інвестиційного портфеля. Портфель нагромадження та його складові. 

Тема 8. Фінансовий ринок 

Роль фінансового ринку у ринковій економіці. Фінансовий ринок як механізм 

міжгалузевого перебігу капіталу, та перерозподілу коштів. Функції фінансового ринку. 

Суб’єкти фінансового ринку. 

Класифікація структурних складових фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок 

капіталів. Ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів. Страховий ринок. Взаємозв’язок 

складових фінансового ринку. 

Фондовий ринок: особливості та роль у розвитку ринкової інфраструктури. Первинний 

і вторинний ринки цінних паперів. Біржовий та позабіржовий обіг фондових цінностей. 

Характеристика основних видів цінних паперів, їх класифікація. 

Фінансові інститути ринку. Фонд держмайна: його функції, завдання, обов’язки, 

організація. Роль фонду державного майна у процесі роздержавлення та приватизації. 

Роздержавлення і приватизація: суть та особливості. 

Фінансові посередники. Функції та види фінансових посередників. 

Роль Національного банку України на ринку державних цінних паперів. 

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України. 

Тема 9. Міжнародні фінанси 

Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів. Міжнародна фінансова 

інтеграція та її вплив на фінансові інтереси суверенних країн і регіонів. 

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Форми та види зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як складова загальної 

зовнішньоекономічної політики держави. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Форми та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютні системи: сутність, 

види і структура. Валютна політика держави. 

Міжнародний фінансовий ринок: сутність, особливості та класифікація. Вплив 

міжнародного фінансового ринку на національні фінансові ринки та національну економічну 

систему держави. 

Міжнародний кредит та його форми. Класифікація міжнародних кредитів. 

Формування й розвиток Європейського валютного союзу. Україна та ЄС: особливості 

організації міжнародних фінансових зв’язків та перспективи їх розвитку. 

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні організації. Співпраця України з 

міжнародними фінансовими інституціями. 

Тема 10. Сутність та функції грошей 
Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. 

Поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль 

держави у створенні грошей. 

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як форма прояву суспільних відносин. 

Специфіка прояву суті грошей у різних економічних системах. Гроші як особливий товар, 

мінова й споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв’язок 
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грошей з іншими економічними категоріями. 

Форми грошей та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх 

еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та 

механізм демонетизації золота, ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція 

кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов’язань до зобов’язань центрального 

банку. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави в утвердженні кредитних 

зобов’язань як грошей. Електронні гроші. 

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність 

як вираз вартості грошей при різних їх формах. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості 

грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість, зберігання 

грошей та процент. 

Функції грошей. Поняття функції та її еволюція. Функція міри вартості, її суть, сфера 

використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз 

вартості товарів. 

Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність 

грошей у цій функції. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, 

сфера використання, еволюція. 

Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію 

засобу нагромадження. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови 

використання як світових грошей національних та колективних валют. Взаємозв’язок 

функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості. 

Роль грошей у системі суспільного відтворення. Якісний і кількісний аспекти впливу 

грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на 

матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів. Вплив зміни кількості 

грошей на макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. 

Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку на коротко- та довгострокових 

інтервалах. Роль грошей у розвитку міжнародних інтеграційних процесів. Еволюція ролі 

грошей в економіці України. 

Тема 11. Грошовий оборот і грошові потоки 
Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як елементарні 

складові грошового обороту. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей у межах 

індивідуального капіталу. Основні суб’єкти грошового обороту: фірми, сімейні господарства, 

державні структури, фінансові посередники. Основні ринки, що взаємопов’язуються з 

грошовим оборотом. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри 

грошового обороту. 

Економічна основа та загальна схема сукупного грошового обороту. Структура 

сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний 

оборот. Фінансовий оборот. 

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий 

грошовий оборот. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом та 

подальша його тенденція. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту. 

Грошові потоки та критерії їх класифікації. Модель сукупного грошового обороту. 

Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв’язок між окремими видами грошових 

потоків. Структура грошових потоків. Грошові потоки припливу та грошові потоки відпливу. 

Механізм балансування грошових потоків. 

Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації 

функціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Грошова база. 

Особливості побудови показників грошової маси в Україні. 

Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. 

Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. Основні шляхи та показники інтенсифікації 

руху грошей у сфері обігу та платежів. Проблема монетизації валового внутрішнього 

продукту. Механізм поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. 
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Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошовий мультиплікатор. Сучасні 

засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот: банкноти, розмінна монета, депозитні 

гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика. 

Тема 12. Грошовий ринок 
Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Суть грошового ринку. Особливості прояву на 

грошовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, ціни. Інституційна модель 

грошового ринку. Канали прямого і опосередкованого фінансування. 

Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок 

капіталів. Суб’єкти грошового ринку. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як 

суб’єкти грошового ринку. 

Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні мотиви (джерела) 

сукупного попиту на гроші: попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи. 

Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші. 

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм 

формування пропозиції грошей. Грошова база. Банківські резерви. Грошовий мультиплікатор. 

Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія. 

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку- та процент. Фактори, 

що визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна процентна ставка. 

Тема 13. Грошові системи 

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови 

грошових систем. Призначення та місце грошової системи в економічній системі країни. 

Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи. 

Елементи грошової системи та їх характеристика. Національно-державна обумовленість і 

призначення грошової системи. Склад грошової системи. Система безготівкових розрахунків. 

Система готівкового обігу. Валютна система. 

Основні типи грошових систем. їх еволюція. Саморегульовані грошові системи та їх 

історичні форми. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система 

“кульгаючої” валюти). Монеметалізм (золотомонетний стандарт, золотозлитковий стандарт, 

золотодевізний стандарт). Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. 

Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті і 

закриті грошові системи. 

Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи. 

Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Методи та інструменти 

регулювання грошової системи. 

Становлення й розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової 

системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні: 

запровадження тимчасової валюти, паралельний обіг купоно-карбованця та рубля, процес 

стабілізації тимчасової валюти. Випуск постійної валюти - гривні. 

Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн. Грошова система ЄС. 

Тема 14. Інфляція та грошові реформи 

Суть інфляції. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень. Теоретичні 

концепції інфляції: теорія “інфляції попиту”, теорія “інфляції пропозиції”, монетаристська 

теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція. 

Основні форми інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та закрита 

інфляція. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Інфляція попиту. 

Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція. 

Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна 

політика (регулювання попиту). Політика доходів. 

Соціально-економічні наслідки інфляції. Інфляція в системі державного регулювання 

грошової сфери. Особливості інфляційного процесу в Україні. 

Грошові реформи: поняття та цілі. Стабілізація грошей як основна ціль реформи. 

Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. 
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Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна 

грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні методи 

стабілізації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація. Основні 

моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи 

конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу. 

Особливості здійснення грошових реформ в окремих країнах. Характеристика основних 

грошових реформ, здійснених в Україні. 

Тема 15.  Валютні відносини та валютні системи 
Суть і види валютних відносин. Поняття валюти. Призначення та сфера використання 

валюти. Види валюти: національна, іноземна, колективна. 

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Валютні операції. Види валютних 

операцій. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Валютні ризики і методи валютного 

страхування. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку. Роль банків на валютному ринку. 

Фактори, що впливають на кон’юнктуру валютного ринку. 

Котирування валют. Валютний курс, його функції. Суть, основи формування та види 

валютного курсу. Поняття, значення і механізм забезпечення конвертованості валюти. 

Порядок визначення валютних курсів. 

Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання валютного курсу: 

девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. Регламентація статусу валюти та порядок 

здійснення операцій з нею (правила купівлі-продажу, ввозу-вивозу, використання валютної 

виручки, здійснення валютних платежів, нагромадження золотовалютних запасів тощо). 

Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання. Золотовалютні запаси в системі 

валютного регулювання. Режим валютного курсу в Україні. 

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем: 

національні, регіональні, світові. Основні елементи національної валютної системи. Розвиток 

валютної системи України. 

Еволюція світової валютної системи. Характеристика сучасної світової валютної 

системи та роль МВФ в її функціонуванні. Баланси міжнародних розрахунків та їх основні 

види. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс, його 

загальна характеристика та структура. Методи регулювання платіжного балансу. Європейська 

валютна система. Проблеми формування валютної системи країн СНД. 

Тема 16. Кредит у ринковій економіці 
Загальні передумови формування кредитних відносин. Еволюція кредитних відносин. 

Методи перерозподілу коштів у процесі відтворення. Теорії кредиту. Основні положення 

натуралістичної теорії кредиту. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту. 

Необхідність та суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній основі. 

Кредит як форма суспільних відносин. Основні функції кредиту. Суб’єкти та об’єкти 

кредитних відносин. Ознаки кредиту в ринковій економіці. Позичковий капітал та кредит. 

Позичковий капітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки позичкового капіталу. Ринок 

позичкових капіталів. 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги та 

недоліки кожної з форм. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту: 

комерційного, споживчого, державного, міжнародного, банківського. 

Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів. Принципи та методи 

банківського кредитування. Механізм банківського кредитування. Форми забезпечення та 

страхування банківських кредитів. Характеристика окремих видів банківського кредиту. 

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення. 

Кредитні відносини та інфляція. Процент за кредит. Суть процента, види, економічні межі 

руху та фактори зміни ставки процента. Процентний ризик. Процент в умовах інфляції. 

Специфіка становлення кредитних відносин в окремих країнах. Кредитні відносини в 

ЄС. Історичний розвиток кредитних відносин в Україні. Проблеми реалізації позитивних 

функцій кредиту в сучасних умовах розвитку України. 
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Поняття кредитної системи. Об’єктивні економічні умови формування кредитної 

системи. Основні етапи розвитку кредитної системи. Принципи побудови кредитної системи. 

Роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі. Кредитна система як 

елемент інфраструктури грошового ринку. 

Основні типи кредитних систем. Структура кредитної системи. Загальна 

характеристика основних структурних елементів кредитної системи. 

Банківська система. Функції банківської системи. Основи організації банківської 

системи (принципи побудови, цілі, механізм функціонування). Емісійні банки. Неемісійні 

банки. 

Парабанківська система. Небанківські фінансово-кредитні установи (спеціалізовані 

кредитно-фінансові інститути), їх відмінності від банків, економічне призначення, види, 

функції, роль. Поштово-ощадна система. Інфраструктура кредитної системи. 

Тема 17. Центральний банк та його роль в економіці 
Центральний банк - орган державного грошово-кредитного регулювання економіки. 

Історичні аспекти організації центральних банків. Сучасні організаційно-правові форми 

центральних банків. Незалежність центральних банків. Особливості взаємовідносин 

центральних банків з виконавчою владою. Особливості функціонування ЄЦБ. 

Функції центрального банку. Емісія готівки та організація грошового обігу. Функція 

банку ранків. Функція банку уряду. Реалізація грошово-кредитної політики. 

Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, стратегічні цілі, проміжні й 

тактичні завдання, інструменти грошово-кредитного регулювання. Основні типи грошово-

кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-

кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика 

обов’язкових резервів. Політика рефінансування. Селективні способи реалізації грошово-

кредитної політики. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного 

регулювання ринкової економіки. “Сеньйораж” і монетизація бюджетного дефіциту. 

Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку. Організаційна і 

функціональна структура НБУ. Повноваження Правління НБУ. Основні напрями діяльності 

НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Банківський нагляд. Формування інформаційної 

системи. Пасивні та активні операції НБУ. 

Тема 18. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи 
Суть і призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. 

Класифікація комерційних банків. 

Організаційна та функціональна структура комерційного банку. Збори акціонерів 

(учасників) банку. Рада банку. Правління банку. Ревізійна комісія банку. Структурні 

підрозділи банку. Основні показники діяльності комерційних банків. Загальна 

характеристика банківських операцій. 

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їхня структура. Власний капітал 

банку та його основні функції. Статутний фонд. Резервний фонд. Нерозподілений прибуток. 

Залучені кошти. Депозити та їх основні види. Депозити до запитання. Строкові 

депозити. Ощадні депозити. Недепозитні джерела залучення коштів. 

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Кредитні операції, їх 

сутність і призначення. Інвестиційні операції та їх види. Інвестиційний портфель та 

інвестиційна політика комерційного банку. 

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові 

операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги. 

Особливості регулювання банківської діяльності в сучасних умовах. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі усь

ого 

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 

ІІІ семестр 

Тема 1. Сутність та функції фінансів 7 2 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 2. Фінансова система та 

фінансовий механізм 
8 2 2 - - 4 - - - - 

- - 

Тема 3 Податкова система держави 9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 4. Бюджет і бюджетна система 

держави 
8 2 2 - - 4 - - - - 

- - 

Тема 5. Державні доходи та видатки 10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 6. Фінанси суб’єктів 

господарювання та неприбуткових 

організацій 

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

Тема 7. Фінанси населення 8 2 2 - - 4 - - - - - - 

Тема 8. Фінансовий ринок 10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 9. Міжнародні фінанси 10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 10. Сутність та функції грошей 7 2 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 11. Грошовий оборот і грошові 

потоки 
8 2 2 - - 4 

- - - - - - 

Тема 12. Грошовий ринок 7 2 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 13. Грошові системи 7 2 2 - - 3       

Тема 14. Інфляція та грошові реформи 7 2 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 15. Валютні відносини та 

валютні системи 
9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 16. Кредит у ринковій 

економіці  
9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 17. Центральний банк та його 

роль в економіці 
9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 18. Комерційні банки як 

основна ланка кредитної системи 
9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Усього годин 150 36 36 - - 78 - - - - - - 

 

4.2. Аудиторні заняття 

 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські 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 семінарських 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 семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- розв’язок розрахункових завдань. 

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 семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) розв’язування задач та формулювання висновків за результатами розрахунків; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає одне теоретичне завдання, двадцять 

тестових завдань та розрахункову задачу.  
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6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   

      

 100 балів    

       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 Всі  

форми навчання 

        

10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами  

виконання  

і захисту курсової 

роботи 
      

40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

 

        

20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 25 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 

254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80 

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

України. Законодавство України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17 

3. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Верховна 

Рада України. Законодавство України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17 

5. Адамик Б. П. Центpальний банк і гpошово-кpедитна політика : підpуч. 2-ге вид., доп. і 

пеpеpобл. К.: Кондоp. 2011. 

6. Андрущенко В. Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна 

традиція): [монографія]. К.: Алерта , 2013. 384 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
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7. Береславська О. І. Валютна політика України: теорія та практика : моногр. Держ. 

податк. адмін. України.  Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010.  

8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС.2000. 416 c. 

9. Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 

2019. 424 с. 

10. Гpошово-кpедитна cиcтема Укpаїни в умовах pинкових пеpетвоpень в економіці : 

моногp. За pед. д. е. н., пpоф. О. В. Дзюблюка. Теpнопіль : Каpт-Бланш, 2007.  

11. Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка : підруч. Р. Глен Габбарт ; пер. 

з англ.; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. К. : КНЕУ, 2004.  

12. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб.  К. 340 с. 

13. Гроші та кредит : підручник. За наук. ред. М. І. Савлука. 6-те вид., перероб. і доп. К. : 

КНЕУ, 2011. 589 с. 

14. Гроші та кредит : підручник. За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : ТНЕУ, 

2018. 892 с. 

15. Гроші та кредит: навч. посіб. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки; Львів. 

нац. ун-т ім. І. Франка.  Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 406 с. 

16. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навч. посіб. За ред. Б.Л. Луціва. Львів: 

ЛБК НБУ, 1999. 156 с. 

17. Дзюблюк О. В. Валютна політика : підруч. К. : Знання, 2007. 

18. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник. 3-е видання. К. : 

Центр учбової літератури, 2019. 352 с. 

19. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит : теорія та практика. : навч. посібник. К.: 

Центр навчальної літератури, 2013. 578с. 

20. Національні фінанси: підручник. За ред. В.І. Грушка; ВНЗ "Ун-т економіки та права 

"КРОК". К.: ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", 2017. 656с. 

21. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) : Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і 

перероб. К.: КНЕУ, 2001. 240 с. 

22. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку: 

монографія. К.: Вид-во Ліра-К, 2016. 360 с. 

23. Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навчальний посібник для ст.-ів ВНЗ. К. : 

Кондор, 2019. 592 с. 

24. Фінанси: Навчальний посібник в 2-х частинах. За заг. ред. Баранової В.Г. Одеса: 

Атлант, 2015.  ч.1.  344с. 

25. Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах. Авт. кол. за редакцією д-

ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. К.: Кондор, 

2017. Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової 

системи України. 800 с. 

26. Шпак Н. О., Ярошевич Н. Б., Побурко О. Я. Фінанси, гроші та кредит : навч. посібник. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.  416 с. 

27. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Фінанси: Навчальний посібник. Львів: 

Видавництво “Простір-М”, 2018. 298с. 

7.2. Допоміжні джерела 

28. Банківська енциклопедія. За ред. А.М.Мороза. К.:Ельтон, 1993. 328с. 

29.  Бюджетна система: підруч. За наук. ред.. В. М. Федосова, С. І. Юрія. К.:Центр учбов. 

Літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. 871 с. 

30. Возняк Г.В., Жеребило І.В. Формування фінансово спроможних територіальних 

громад: ризики децентралізації. Фінанси України.  2020. № 1.  C. 73-82. 

31. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посіб.  К.: Основи, 2001.  411с. 

32. Геєць В. М. Вихід з кризи (Роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним). Економіка 

України.  2013.  №6(619).  С. 4-19. 

33. Данилишин Б.М. Перспективи удосконалення монетарної політики України. 

Фінанси України. 2020. № 2. C. 7-24. 

https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4680
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4680
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4684
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34. Деньги, кредит, банки. Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. М.: Юрайт-Издат, 2004.  

620 с. 

35. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система Украни: у 5 т.: т. 1. С. О. Булгакова, 

Карлін М. І. Фінанси домогосподарств провідних країн світу: навч. посіб. Луцьк: Вежа-

Друк, 2014.  172 с. 

36. Дзюблюк О В. Економічний розвиток і банківський сектор в умовах глобальної 

пандемічної кризи. Фінанси України. 2020. № 6. C. 25-55. 

37. Красавина Л. Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной 

системы.  Деньги и кредит.  2010.  №5.  С. 48-57. 

38. Леоненко П. М. Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках. 

Фінанси України.  2013.  №5.  С. 31-49. 

39. Льовочкін С. В., Опарін В. М. Суперечності фінансової теорії і практики в контексті 

циклічності економічного розвитку. Фінанси України.  2011.  №5. С. 3-13. 

40. Лютий І.О. Фінансова політика: сучасні виклики та суперечності реалізації в 

Україні. Фінанси України. 2020. № 5. C. 50-62. 

41. Малиняк Б.С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти 

гармонізації та проблеми їх застосування. Фінанси України. 2020.  № 3. C. 94-111. 

42. Серебрянський Д. М., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. Оцінювання рівня та 

ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України. 

Фінанси України. 2013.  №4. С. 45-57. 

43. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у 2014–2019 рр.: формування, 

реалізація, оцінка наслідків. Фінанси України. 2020. № 7. C. 7-30. 

44. Тарасенко І. О., Любенко Н. М.Фінанси підприємств : підручник. К. : КНУТД, 

2015. 360 с. 

45. Финансы: Учебник. Под ред. М.В. Романовский,  О.В. Врублевская,  Б.М. Сабанти. 2-е 

изд. М.: Юрайт-Издат, 2006. 462 с. 

46. Фінанси домогосподарств: Сучасна парадигма та домінанти розвитку: Монографія 

Кізима Т.О.  К., 2010.  431 с. 

47. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит : Навчальний посібник. За ред. Л.О. Дробозіної. Рівне: 

Вертекс, 2001. 352 с. 

48. Фрадинський О. Основи оподаткування : навч. посіб. К. : Ліра-К, 2015.  340 с 

49. Харченко С. І. Повноваження органів казначейства України з контролю дотримання 

бюджетного законодавства – запобіжник бюджетних правопорушень. Фінанси України. 

2013.  №6.  С. 7-17. 

50. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник.  3-те вид., стер.  К. : Знання, 2015. 

535 с. 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 

URL: http://www.ssmsc.gov.ua.  

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua 

6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. URL: http: 

//www.nbuv.gov.ua 

 

https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4720
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4720
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4699
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4699
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4726
https://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4726
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