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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

07«Управління та 

адміністрування» Нормативна 

 

Спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» 

  
 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 16 
1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин -

180 годин 

ІІ 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи студента 

– 6,5 год. 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

34 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 

Самостійна робота 

112 год. 

Вид контролю: Екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, з теорії грошей і кредиту, 

засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як основи державної 

монетарної політики й розвитку фінансової системи. 

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; 

закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних 

і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави; надання 

правильного розуміння закономірностей відносин, які виникають у грошово-кредитній 

сфері; розкриття шляхів використання цих закономірностей у фінансовій роботі; 

з’ясування ролі грошей в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових 

відносин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: сутність і форми прояву фінансових відносин; категоріальний та понятійний 

апарат у фінансовій науці; роль фінансів у соціально-економічному розвитку; організацію 

фінансових відносин на мікро- і макрорівнях; закономірності розвитку міжнародних 

фінансів; засади проведення фінансової політики і управління фінансами; суть та функції 

грошей та їх значення у ринковій економіці; поняття грошової системи України; 

особливості грошового обігу та можливості регулювання грошової маси; грошові 

реформи та їх призначення в боротьбі з інфляцією та для стабілізації грошового обігу; 

сутність призначення та роль кредиту в умовах ринку; склад та функції кредитної системи 

України; існуючі види валютних систем, особливості регулювання валютних відносин в 

Україні. 

вміти: узагальнювати тенденції і закономірності розвитку фінансів мікро- і 

макрорівня; швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці; 

аналізувати сутнісні характеристики фінансових процесів; досліджувати фінансові явища 

у ринковій економіці; об’єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси; відрізняти 

функції грошей; відрізняти окремі теорії грошей, їх значення на певному етапі  розвитку 

суспільства; відокремлювати основні напрямки грошово-кредитної політики України; 

самостійно працювати з інструктивним та законодавчим матеріалом; розраховувати суму  

відсотків та майбутню вартість кредитних ресурсів, користуючись  простими та 

складними відсотками; розраховувати показники, які впливають на ліквідність банку; 

використовувати сучасні інформаційні можливості для критичного погляду на стан 

грошового ринку; аналізувати тенденції розвитку грошової та кредитної політики 

держави. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. 

 Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Предмет фінансової науки – специфічна сфера суспільних економічних відносин з 

приводу формування і розподілу обмежених централізованих та децентралізованих 

грошових фондів. Макро- і мікрорівень у фінансах. Обмеженість формування і розподілу 

в часі та просторі. Невизначеність і ризик у фінансах. 

Методологія фінансової науки. Категоріальний та понятійний апарат у фінансовій 

науці. Фінансові категорії – абстракції специфічної сфери економічних відносин, форма 

наукового пізнання сутності фінансів. Поняття та терміни у фінансовій науці. 

Міждисциплінарний характер фінансової науки. 

Внутрішня структура фінансів і логічна послідовність їх наукового пізнання. 

Вихідні, первинні, прості та складні фінансові категорії. Виділення вихідної фінансової 

категорії як визначальна передумова у розкритті сутності фінансів. Податок – вихідна 

категорія державних фінансів. Акція – вихідна категорія корпоративних фінансів. 

Особливе і загальне у фінансових категоріях. 

Історична, економічна та вартісна сутність фінансів. 

Фінанси як історична категорія. Історичні передумови виникнення і розвитку 

фінансів: поява держави та розвиток товарно-грошових відносин. 

Фінанси як економічна категорія розподілу. 

Фінанси – вартісна категорія, специфічні суспільні відносини, виражені в грошовій 

формі. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. 

Функції фінансів як відображення їх сутності і суспільного призначення. Дискусійні 

питання щодо сутності і функцій фінансів. 

Об’єктивне і суб’єктивне у фінансах. Фінанси – об’єктивно існуюча реальність, 

підсистема економічних відносин. Фінансова політика і управління фінансами як 

суб’єктивні дії державної влади. Питання співвідношення об’єктивного і суб’єктивного у 

фінансах. 

Роль фінансів у розподілі і перерозподілі вартості національного продукту, 

оптимальному розміщенні фінансових ресурсів, оптимізації співвідношення між 

індивідуальним і суспільним споживанням, у трансформації доходів у заощадження, а 

заощаджень в інвестиції. 

Поняття фінансової системи, характеристика її окремих сфер і ланок. 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

Зародження фінансових відносин у Стародавньому світі, їх обумовленість 

натуральним господарством. Вплив фінансів на розвиток товарно-грошових відносин. 

Сутність і складові доходів держав Стародавнього світу: надходження від 

державного майна, контрибуції, данини, особистих повинностей, натуральних і грошових 

податків. Зародження прямих і непрямих податків. Відкупна система податків. 

Податковий імунітет вільних громадян. Державні запозичення. 

Видатки держав Стародавнього світу: військові, адміністративні, будівництво доріг, 

фортець, акведуків, культурних споруд, іригаційних систем тощо. 

Управління фінансами в Римській імперії. Вплив грошових доходів і видатків 

держави на розвиток економічних відносин. 

Сутність і складові доходів і видатків феодальної держави. Домени і регалії – основа 

державних доходів. Феодальна рента як майнові права глави держави. Поземельний і 

подушний податки. Податковий імунітет дворянства і духовенства. Кредитні запозичення 

глави держави. Видатки феодальної держави. 

Фінанси феодального міста та їх вплив на формування і розвиток державних фінансів. 

Боротьба міст за фінансову незалежність. Магдебургське право. Викуп містами прав на 

самоуправління, звільнення від феодальних податків і повинностей, на чеканку монет. 



 

 

 

 

Доходи феодального міста в грошовій формі. Прямі майнові податки. Розширення 

непрямого оподаткування. Розвиток обміну між містами і феодалами, запровадження 

мита. Митні союзи міст. Місцеві позики. Видатки феодального міста. 

Формування фінансів міст як системи грошового господарства. Грошові податки та 

їх вплив на виробництво та обмін, руйнування натурального господарства і перехід до 

ринкових відносин. 

Роль державних фінансів у первісному накопиченні капіталу. Державні позики, 

податки, протекціонізм. Державне стимулювання накопичення капіталу. Виникнення 

акціонерних товариств – економічна передумова зародження корпоративних фінансів і 

фінансового ринку. Становлення фінансів як системи грошових відносин. 

Фінанси в індустріальній економіці.  

Розвиток фінансів у постіндустріальній економіці. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика 

Поняття фінансового права. Історичні передумови появи і розвитку фінансового права. 

Верховенство права як об’єктивна необхідність розвитку економічної системи. Предмет 

фінансового права як галузі публічно-правового права – норми регулювання макрорівня 

фінансових відносин. Суб’єкти фінансового права. Предмет приватного права як галузі 

приватно-правового права – норми регулювання мікрорівня фінансових відносин. Суб’єкти 

приватного права. Спільне і відмінне у предметах фінансового і приватного права, їх 

взаємодія і взаємодоповнення. Сутність норм фінансової регламентації. 

Загальні і особливі норми фінансового права: бюджетні, податкові, біржові, митні, 

кредитно-грошові, валютні та інші. 

Фінансове право як відображення політичних, економічних і соціальних відносин. 

Особливості фінансових правовідносин. Ефективність фінансового права, відповідність 

законів об’єктивній сутності фінансів. Проблеми уникнення правових колізій у 

фінансових нормах. Контроль державної влади за виконанням законів. Фінансові санкції. 

Поняття і сутність фінансової політики. Взаємозв’язок і взаємообумовленість 

фінансової політики і фінансового права. Фінансова політика як важлива складова 

економічної політики. Роль фінансової політики в координації процесів соціально-

економічного розвитку. Обумовленість фінансової політики політичним курсом і 

економічною концепцією розвитку країни. 

Фінансова політика в широкому розумінні як система цілеспрямованих дій держави 

для вирішення макроекономічних проблем. Фіскальна політика як звужений варіант 

фінансової політики – система заходів щодо формування державних доходів і витрат, їх 

збалансування і управління державним боргом. Тактика і стратегія у фінансовій політиці. 

Комплексний і системний підхід у фінансовій політиці. Пріоритети фінансової 

політики. Економічне зростання і балансування його основних напрямів як головна мета 

фінансової політики. Дискусійні питання у фінансовій політиці. 

Спільне і особливе у фінансовій політиці. “Вбудовані стабілізатори”, заощадження-

інвестиції, обмеження інфляції. Ефективність податкової політики і політики державних 

витрат. Фіскальна і монетарна політика, взаємозв’язки і протиріччя. 

Необхідність економічного прогнозування і поточної корекції фінансової політики. 

“Людський фактор” у фінансовій політиці. Мистецтво використання фінансової політики. 

Основні завдання фінансової політики в Україні: стратегічні і тактичні, їх 

взаємопогодження у часі і просторі. Пріоритети у внутрішній та зовнішній фінансовій 

політиці України. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації. 

Особливості і завдання фінансової політики суб’єктів господарювання: досягнення 

максимальної прибутковості, диверсифікація ризиків і зростання капіталу, підвищення 

капіталізації. Вплив фінансової політики держави на фінансову діяльність і фінансовий 

стан суб’єктів господарювання. 



 

 

 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 4. Податки. Податкова система 

Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення. Історична 

ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави. 

Податки – вихідна категорія державних фінансів. Характерні ознаки податків як 

обов’язкових платежів. 

Функції податків. Дискусійні питання щодо їх визначення і змісту. 

Елементи податку. Види податкових ставок. Проста і ступінчата шкала 

прогресивного оподаткування. 

Класифікація податків та її ознаки. 

Види прямих податків. Реальні і особисті податки. Розвиток прямого оподаткування 

у контексті переходу від реальних до особистих податків. Прибуткове оподаткування як 

основна сучасна форма прямого оподаткування. Види прибуткового оподаткування: 

особистий прибутковий податок (податок на доходи) і податок на доходи юридичних осіб. 

Непрямі податки: фіскальні монополії, акцизи, мита. Акцизи як основна сучасна 

форма непрямого оподаткування, їх види. Специфічні акцизи, основні підходи до їх 

застосування. Підакцизні товари. Універсальні акцизи, їх еволюція. Види універсальних 

акцизів: податок з продаж, податок з обороту, податок на додану вартість. Призначення і 

види мита. Митний тариф. Митна політика і митні союзи. Міжнародний антидемпінговий 

кодекс. 

Перекладання податків, сутність та напрямки. Податковий тягар, його показники. 

Податкові пільги і їх роль у системі фінансового регулювання. Види податкових пільг. 

Ухилення від сплати податків і відповідальність платників за порушення 

податкового законодавства. 

Податкова система: поняття і основи побудови. Податкова система унітарної та 

федеративної держави. Структура податків і чинники, що її визначають. 

 

Змістовий модуль 4. 

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система 

Бюджет як фінансова категорія, його економічна сутність і призначення. 

Функції бюджету. Роль бюджету в перерозподілі вартості ВВП і забезпеченні 

виконання конституційних зобов’язань держави в умовах зростання потреби в суспільних 

благах. Межі бюджетного перерозподілу, його вплив на економічний розвиток і соціальну 

стабільність. 

Бюджет як основний фінансовий план держави, його правовий статус. Принципи 

бюджету. Взаємозалежність бюджету і макроекономічних показників. Загальний і 

спеціальний фонди бюджету. 

Доходи бюджету та їх класифікація. Джерела і методи формування доходів 

бюджету. Внутрішні джерела бюджетних надходжень. ВВП як основне джерело 

формування доходів бюджету. Податкові доходи бюджету, їх динаміка, зміни і тенденції 

розвитку. Неподаткові доходи бюджету. Доходи від власності та підприємницької 

діяльності. Доходи від операцій з капіталом. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові 

доходи бюджету. Чинники, що впливають на структуру доходів бюджету. 

Державні позики та емісійний дохід. Зовнішні джерела надходжень до бюджету. 

Видатки бюджету та їх класифікація. Функціональна, економічна, відомча і 

програмна класифікація видатків. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Форми 

бюджетного фінансування. Чинники, що впливають на структуру видатків бюджету. 

Діалектичний зв’язок доходів і видатків бюджету. 

Показники, що характеризують стан бюджету як фінансового плану. Принцип 

рівноваги потреб і фінансових можливостей держави як основний критерій 

збалансованості дохідної і видаткової частин бюджету. Бюджетний дефіцит/ профіцит. 

Фактори, що їх обумовлюють, та оцінка доцільності. 



 

 

 

 

Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу. 

Удосконалення бюджетних процедур і технологій. 

Бюджетний устрій і бюджетна система. Особливості бюджетної системи при 

унітарному та федеративному державному устрої. Складові бюджетної системи і 

принципи її побудови. Критерії і порядок розмежування видатків і доходів між 

бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Розподіл доходів 

між бюджетами. Власні, закріплені та регулюючі доходи. Фінансове вирівнювання. 

Форми взаємовідносин між бюджетами та їх правове регламентування. 

Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Дефіцит як фінансовий 

результат суспільної діяльності держави. Вплив бюджетного дефіциту на розміщення 

ресурсів в національній економіці. Бюджетні доходи і надходження, бюджетні видатки і 

виплати із бюджету. Аналітична форма представлення бюджету. 

Причини виникнення бюджетного дефіциту. Пасивний бюджетний дефіцит, його 

причини (економічний спад, криза, старіння нації, надзвичайні події). Активний 

бюджетний дефіцит. 

Види бюджетного дефіциту і методи його розрахунку. Показники бюджетного 

дефіциту: загальноприйнятий дефіцит, його коригування, первинний дефіцит, 

операційний дефіцит, циклічні показники дефіциту. Підходи МВФ і ЄС до розрахунку 

бюджетного дефіциту. 

Управління бюджетним дефіцитом. Встановлення його граничного рівня, заборона 

використання окремих джерел фінансування, обмеження видатків уряду, секвестр 

бюджетних видатків. 

Шляхи скорочення бюджетного дефіциту. 

 

Змістовий модуль 5. 

Тема 6. Страхування. Страховий ринок 

Об’єктивна необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного 

відтворення. 

Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів 

страхового захисту. 

Страхування як фінансова категорія, її економічний зміст та функції. Дискусійні 

питання щодо визначення сутності та функцій страхування. 

Елементи страхування: страховик, страхувальник, застрахований, страхові платежі, 

страхове відшкодування, страховий тариф, страхова премія. 

Класифікація страхування. Ознаки класифікації. 

Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, 

страхування відповідальності, особисте страхування, страхування підприємницьких 

ризиків. Види страхування. 

Класифікація за родом небезпеки. Класифікація за формами проведення: обов’язкове 

і добровільне страхування. Класифікація за статусом страхувальника. Класифікація за 

спеціалізацією страховика. 

Перестрахування і співстрахування, їх сутність і організація. 

Поняття страхового ринку і його інфраструктура. Спеціалізація страховиків. 

Страхові послуги як об’єкт взаємовідносин страховиків і страхувальників. 

Джерела формування і напрями розміщення коштів страхових організацій. 

Об’єднання страховиків і їх функції. 

Діяльність страхових посередників на страховому ринку. 

Державне регулювання страхової діяльності. Страховий нагляд, його призначення і 

організація. Законодавче забезпечення страхування в Україні. 

Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток вітчизняного страхового ринку. 

 

 



 

 

 

 

Змістовий модуль 6. 

Тема 7. Фінансовий ринок 

Фінансовий ринок як економічна категорія, його суспільне призначення. Функції 

фінансового ринку. Дискусійні питання щодо функцій фінансового ринку. 

Елементи фінансового ринку: суб’єкти, об’єкти, курс валют, процентні ставки, курс 

цінних паперів. 

Складові фінансового ринку: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів. 

Ринок банківських позичок та його інструменти. 

Ринок цінних паперів і його структура: фондовий ринок, грошовий ринок, валютний 

ринок, ринок деривативів. Первинний і вторинний, організований та неорганізований, 

біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів. Необхідність збалансування усіх 

складових ринку. 

Цінні папери як інструменти фінансового ринку. Характерні ознаки цінних паперів. 

Економічна сутність цінного паперу як капіталу, що приносить дохід його власнику. 

Юридична сутність цінного паперу. Зобов’язання та права емітентів та інвесторів. 

Класифікація цінних паперів. Регламентація випуску і обігу цінних паперів. Курс цінних 

паперів. 

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ризик і ціна капіталу на фінансовому ринку. 

Методи мінімізації ризиків: диверсифікація, хеджування, страхування. 

Професійні учасники ринку цінних паперів: брокери та дилери по цінних паперах, 

компанії з управління активами, реєстратори, депозитарії, організатори торгівлі. 

Ринок фінансових послуг і його роль у функціонуванні економічної системи. 

Взаємозв’язок фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Поняття фінансової послуги. 

Суб’єкти ринку фінансових послуг. 

Сегментарна структура ринку фінансових послуг: фінансове посередництво, 

страхування, фінансовий консалтинг, аудит, інформаційні послуги. 

Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників щодо 

мобілізації тимчасово вільних грошових коштів та їх подальшого розміщення. 

Фінансові послуги на фондовому та страховому ринках. Фінансовий консалтинг. 

Аудиторські послуги. Інформаційні послуги. 

Інституційна структура фінансового ринку і ринку фінансових послуг: комерційні 

банки, небанківські кредитні установи, лізингові і факторингові компанії, інституційні 

інвестори, фондові і валютні біржі. 

Державне регулювання фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Законодавство 

України щодо функціонування фінансового ринку і ринку фінансових послуг. 

 

Змістовий модуль 7. 

 Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання 

Фінанси суб’єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості фінансових 

відносин на мікрорівні. 

Суспільне призначення, функції і роль фінансів суб’єктів господарювання. 

Дискусійні питання щодо функцій фінансів суб’єктів господарювання. 

Фінансові аспекти правового регламентування підприємницької діяльності 

комерційних і некомерційних підприємств та організацій. Вплив організаційно-правових 

форм підприємництва на формування і використання грошових надходжень. 

Доходи і витрати суб’єктів господарювання. Їх економічна характеристика та склад. 

Загальний і чистий прибуток. 

Підприємницькі та фінансові ризики в діяльності суб’єктів господарювання, їх 

мінімізація. 

Банкрутство і фінансова санація. 

Акціонерне товариство (корпорація) – основна форма організації підприємництва в 

сучасній ринковій економіці. Корпоративні фінанси і особливості їх функціонування. 



 

 

 

 

Капітал корпорації, його структура. Акціонерний і позичковий капітал. 

Довгострокові та короткострокові активи корпорації, джерела їх фінансування. Структура 

капіталу і ризик. 

Фінансова стратегія корпорації. 

Корпорації на фінансовому ринку. Емісія і розміщення корпоративних цінних 

паперів. Дивідендна політика корпорації. 

Зміцнення фінансів підприємницьких структур як необхідна передумова сталого 

економічного зростання в Україні. 

 

Змістовий модуль 8. 

Тема 9. Міжнародні фінанси 
Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність, значення і роль в сучасній 

світовій економіці. Вплив інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на міжнародні 

фінанси. 

Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий 

ринок, міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні 

розрахунки, міжнародні фінансові інститути. 

Регулювання міжнародних фінансових відносин. Міжнародне право як сукупність 

міжнародних правових норм регулювання відносин на приватноправовому і публічно-

правовому рівнях. 

Світові фінансові ринки і міжнародні фінансові потоки. Фінансові ризики на 

міжнародних фінансових ринках. Роль ТНК у розвитку світових фінансових ринків та 

поглибленні глобалізації і всесвітньої фінансової інтеграції. 

Міжнародна валютна система, її зв’язки з національними валютними системами. 

Особливості сучасної міжнародної валютної системи. Валютний ринок, його регулювання. 

Валютний курс як вартісна категорія. Формування валютного курсу. 

Міжнародні розрахунки, їх балансування в національних платіжних балансах. Зміст і 

структура платіжного балансу. Особливості платіжного балансу і його регулювання в Україні. 

Міжнародні і регіональні фінансові інститути, їх значення для розвитку 

міжнародних і національних економік та фінансових систем. 

Офшорні фінансові центри, їх особливості. 

Проблеми і протиріччя інтегрування України в світову фінансову систему. Обмеженість 

внутрішніх ресурсів і необхідність залучення іноземних інвестицій. Співробітництво України 

з міжнародними фінансовими організаціями і перспективи його розвитку. 

 

Змістовий модуль 9. 

Тема 10. Фінансовий менеджмент 

Фінансовий менеджмент і його форми: державний фінансовий менеджмент 

(макрорівень) і фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання (мікрорівень). 

Сутність, призначення і завдання державного фінансового менеджменту. Державні 

фінанси як об’єкт державного фінансового менеджменту. 

Фінансове планування і фінансове прогнозування, контроль, облік і аудит в системі 

державного менеджменту. Технології державного фінансового менеджменту. Фінансовий 

моніторинг і фінансовий контролінг. 

Складові державного фінансового менеджменту. Податковий менеджмент, його суть 

і складові. Фіскальне адміністрування: облік платників і надходжень податків, організація 

системи їх справляння. Податкове планування і прогнозування. Податковий контроль, 

його завдання та роль в управлінні державними фінансами. 

Бюджетний менеджмент, його суть і складові. Бюджетне адміністрування: облік 

доходів і видатків бюджету, організація його виконання. Бюджетне планування і 

прогнозування. Бюджетування у бюджетній роботі. Технології бюджетування. 

Програмно-цільові бюджети (бюджети пріоритетів). 



 

 

 

 

Бюджетний контроль, його види, форми і методи. 

Державний кредит як об’єкт управління і контролю. 

Система органів, що забезпечують державний фінансовий менеджмент, розмежування 

функцій і повноважень між ними. Ефективність діяльності фінансової адміністрації та 

бюджетні конфлікти між різними гілками влади в демократичних державах. 

Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання. 

 

Змістовий модуль 10.  

Тема 11. Сутність та роль грошей в ринковій економіці 

Сутність грошей. Альтернативні підходи до визначення сутності грошей в 

економічній теорії. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна  концепції  

походження грошей. Поява  грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного 

виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.  Поняття ролі грошей, її 

відмінність від функцій грошей, залежність від рівня розвитку товарного виробництва та 

ринку. Бартерна і монетарна форми організації економічних відносин, переваги 

монетарної економіки перед бартерною. 

Дискусії  щодо нейтральності грошей відносно реальної економіки. Кейнсіанські і 

монетаристські погляди  на зв’язок між зміною маси  грошей  і діловим циклом. Кількісні 

та якісні прояви впливу грошей на ділову активність: зміна цін, демонетизація економіки, 

фінансова паніка і кредитна криза, інфляційні очікування тощо. 

Передавальні механізми впливу грошей на реальну економіку: грошовий, 

кредитний, балансовий, їх  взаємозв’язок та ефективність. 

Моделі впливу грошей на обсяги виробництва в короткостроковому та 

довгостроковому періодах: школи реального ділового циклу неокласиків, неокейнсіанців. 

Практичні рекомендації, що випливають з цих моделей для економічної політики. 

Еволюція ролі грошей в економіці України. Чинники, що стримують вплив грошей  

на ділову активність в умовах України. 

 

Змістовий модуль 11.  

Тема 12. Грошова маса,  її структура та динаміка руху в Україні 

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад та чинники, що 

визначають її зміну. Показники маси грошей: грошові агрегати, їх характеристика, 

грошова база, її склад. 

Динаміка грошової маси в Україні (1991-2015 рр.) Базові гроші. 

Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу. Вплив 

швидкості на масу та стабільність грошей. Порядок визначення швидкості обігу грошей. 

Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його сутність, вимоги та наслідки 

порушення вимог. Механізм поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія 

центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей акціонерних банків. Грошовий 

мультиплікатор. 

Монетизація економіки як макроекономічний показник і як чинник впливу на 

економічний розвиток.  Причини і наслідки демонетизації економіки. 

     

Змістовий модуль 12.  

Тема 13. Механізм формування пропозиції грошей 

Загальна модель формування пропозиції грошей. Грошова база та грошово-

кредитний мультиплікатор як складові впливу на пропозицію грошей. Суб’єкти впливу на 

пропозицію грошей: центральний банк, комерційні банки, небанківські інститути. 

Вимірники пропозиції грошей. Наслідки зміни пропозиції грошей. Банківські резерви та 

депозити.  

Формування грошової бази. Структура балансу центрального банку та її зв'язок з 

грошовою базою. Визначення грошової бази за балансовими складовими по пасивах і 



 

 

 

 

активах. Чинники, що змінюють грошову базу (зменшують, збільшують)  і регулювання їх 

центральним банком. 

Грошово-кредитний мультиплікатор і вплив його на пропозицію грошей. 

Багатократне створення та скорочення банківських депозитів (простий депозитний 

мультиплікатор).Вплив центрального банку, небанківських інститутів і банків на 

грошово-кредитний мультиплікатор. Визначення загального грошово-кредитного 

мультиплікатора та його трансформації у пропозицію грошей.  

Зовнішньоекономічні чинники впливу на пропозицію грошей. Причини та наслідки 

зміни центральним  банком курсу національної валюти. Валютні інтервенції в механізмі 

валютного курсу. Вплив валютної інтервенції на активи та пасиви центрального банку та 

грошову базу. 

Вплив стану державних фінансів на пропозицію грошей. Шляхи впливу на 

пропозицію грошей бюджетних чинників. Вплив бюджетного дефіциту на грошову базу. 

Емісійний  дохід та монетизація бюджетного дефіциту. 

Роль грошово-кредитної політики у формуванні пропозиції грошей. Можливості та 

інструменти впливу центрального банку на грошову базу і грошово-кредитний 

мультиплікатор. 

 

Змістовий модуль 13.  

Тема 14. Валютний ринок та валютні системи 

     Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют: національні, 

іноземні, колективні, конвертовані, неконвертовані. Чинники та значення конвертованості 

валюти. Особливості валютних відносин.     Валютний ринок : сутність, об’єкти та 

суб’єкти, ціна, інфраструктура. Чинники впливу на кон’юнктуру валютного ринку. 

Характеристика основних  операцій на валютному ринку. 

     Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Види валютних 

курсів. Регулювання валютних курсів. Розвиток режиму валютного курсу в Україні. 

    Валютні системи та валютна політика. Поняття, призначення та елементи національної 

валютної системи. Валютне регулювання та валютна політика : курсова, облікова, 

інтервенційна. Особливості формування валютної системи в Україні. Органи валютного 

регулювання. 

     Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Сутність, побудова, призначення та 

використання платіжного балансу. Сутність, призначення та використання  

золотовалютних резервів. 

     Світова та міжнародні валютні системи. Поняття світової валютної системи, її 

елементи та етапи розвитку, Бреттон-Вудська та Ямайська світові валютні системи. 

Поняття  міжнародної валютної системи. Формування Європейської валютної системи, 

трансформація її в Європейський валютний союз зі спільною валютою та єдиним   

центральним банком. 

     Міжнародні ринки грошей та капіталів: сутність, призначення, інструменти. Основні 

світові центри ринків грошей та капіталів. Євроринок, його призначення та структура. 

Інтеграція України у міжнародний грошовий ринок. 

 

 

Змістовий модуль 14.  

Тема 15. Теоретичні основи процента 

Сутність, види та вимірники процента. Поняття процента та процентної  ставки. 

Види проценту залежно від виду позичкових інструментів. Основні вимірники процента: 

поточна вартість; дохід на момент погашення; поточний дохід; дисконтний дохід; норма 

віддачі; номінальна та реальна процентна ставка. Номінальна та ринкова ціна боргових 

зобов’язань та їх зв’язок зі ставкою процента. Ризикова та строкова структура процентних 

ставок. Ризики та строковість як чинники впливу на індивідуальні процентні ставки. Види 



 

 

 

 

ризиків,   які впливають на процентні ставки: ризик невиконання зобов’язань, ризик 

ліквідності тощо. Відмінності в строках боргових зобов’язань та диференціація 

процентних ставок. 

Функції і роль процента. Стимулювальна та розподільна функції, функція 

збереження позичкового капіталу. Роль процента у підвищенні  ефективності 

господарювання, у перерозподілі капіталу між сегментами фінансового ринку, у 

капіталізації доходів населення та поліпшенні його соціального стану.  

Теоретичні засади формування попиту на активи. Теорія вибору портфеля, основні 

чинники вибору активів. Роль диверсифікації у виборі портфеля активів. 

Процентна ставка як інструмент державного регулювання монетарної сфери та 

економіки. Поведінка ринкових процентних ставок. Попит та пропозиція на ринку 

боргових інструментів (облігацій) і ринку позичкових коштів та їх рівновага як основа 

коливань процентних ставок та ціни облігацій. Чинники зміни попиту на облігації та 

пропозиції позичкових коштів. Чинники  зміни пропозиції облігацій та попиту на 

позичкові кошти. Вплив на ставку процента та ціну облігацій економічних спадів, 

інфляційних очікувань та інтегрованості країни у світову економіку. 

Процент за кредит у банківській діяльності. Сутність процента, види, економічні 

межі руху та фактори зміни ставки процента. Процент в умовах інфляції. Види 

банківського процента: обліковий, депозитний, позичковий та міжбанківського ринку, їх 

зв'язок і взаємозамінність. Процентна маржа та її роль у формуванні прибутку банків. 

Облігаційний процент у банківській діяльності. Чинники, що впливають на рівень 

банківського процента. Способи визначення процентних ставок у банківській практиці. 

 

Змістовий модуль 15.  

Тема 16. Особливості формування кредитної системи  України 

Поняття кредитної системи. Необхідність і передумови кредитної системи як 

центральної ланки економіки. Банківська система: принципи побудови,   цілі, механізм 

функціонування. Становлення та розвиток банківської системи України. Основні етапи 

розвитку. Проблеми банківської системи України. 

Походження та розвиток центральних банків. Чинники, що спричинили появу 

центральних банків. Зміни в діяльності центральних банків після демонетизації золота. 

Вплив глобалізаційних процесів на діяльність центральних банків. Створення 

Європейської системи центральних банків. Незалежний статус центральних банків. 

Функції центрального банку, їх сутність і відмінність від його операцій. 

Характеристика основних функцій: забезпечення та управління пропозицією грошей; 

регулювання і контролю за банківською діяльністю; організація грошового обороту в 

країні; інформаційно-аналітична. 

Становлення центрального банку в Україні. Його структура, статус та органи 

управління. 

Поняття банку, призначення, принципи класифікації, види банків. 

Походження та розвиток комерційних банків. Еволюція банків від приватних 

кредиторів до багатофункціональних посередників на грошовому ринку. Функції банків. 

Розвиток комерційних банків в Україні. Загальна характеристика їх сучасного 

стану та проблем розвитку. Особливості організації, призначення та діяльності основних 

видів українських банків: універсальних, ощадних, іпотечних. 

Сутність фінансового посередництва як виду діяльності та його призначення. 

Послуги фінансових посередників на ринку: зменшення ризиків, підвищення ліквідності 

та забезпечення інформації. Види фінансових посередників: депозитні, контрактні, 

інвестиційні, державні фінансові установи. 

     Загальна характеристика  небанківських фінансових посередників: контрактних 

(страхових і пенсійних), інвестиційних, державних. Інновації у фінансовому 

посередництві та їх вплив на стирання відмінностей між фінансовими інституціями 



 

 

 

 

Змістовий модуль 16.  

Тема 17. Міжнародні фінансово-кредитні установи та форми їх співробітництва з  

Україною 

Інтеграційні процеси у світовій економіці й необхідність регулювання 

міжнародних валютних і фінансово-кредитних відносин. Створення міжнародних 

фінансових інституцій.      

Міжнародний валютний фонд. Організація та функціональне призначення МВФ, 

його капітал і основні напрями діяльності. Процес кредитування, регулювання 

міжнародних валютних відносин та постійний нагляд за світовою економікою з боку 

МВФ. Напрямки співпраці МВФ з країнами колишнього СРСР, у тому числі з Україною. 

Група Світового банку: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), 

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр із 

врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Основи організації, структура та 

призначення Світового банку. Форми співпраці структур Світового банку з Україною.  

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції. Створення та призначення  

Чорноморського банку торгівлі та розвитку. 

Європейський банк реконструкції та розвитку. Порядок  створення, призначення і 

функції ЄБРР. Напрямки співробітництва з Україною 

Банк   міжнародних розрахунків. Необхідність та порядок  створення БМР. Функції  

банку. Роль БМР у розвитку міжнародного співробітництва у валютно-кредитній сфері. 

Світові кредитні і фінансові центри. Основні тенденції розвитку світового ринку 

позичкових капіталів. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього  у тому числі 

л пр. с с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

 Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання 

сутності фінансів  2    

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів     10 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика 
   2  

Змістовий модуль 3. 

Тема 4. Податки. Податкова система  4 2  10 

Змістовий модуль 4. 

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система  4 2 2 10 

Змістовий модуль 5. 

Тема 6. Страхування. Страховий ринок  2   10 

Змістовий модуль 6. 

Тема 7. Фінансовий ринок  2 2 2  

Змістовий модуль 7. 

Тема 8.  Фінанси суб’єктів господарювання  4 2  10 

Змістовий модуль 8.  

Тема 9. Міжнародні фінанси   2  10 

Змістовий модуль 9. 

Тема 10. Фінансовий менеджмент   2   

Змістовий модуль 10. 

Тема 11. Сутність та роль грошей в ринковій 

економіці 
 4   10 

Змістовий модуль 11. 

Тема 12. Грошова маса, її структура та динаміка 

руху в Україні 
 4 2 2  

Змістовий модуль 12. 

Тема 13. Механізм формування пропозиції 

грошей  2 2  10 

Змістовий модуль 13. 

Тема 14. Валютний ринок і валютна система   2  10 

Змістовий модуль 14. 

Тема 15. Теоретичні засади  процента.   4 2   

Змістовий модуль 15. 

Тема 16. Особливості формування кредитної 

системи України 
 2 2 2  

Змістовий модуль 16. 

Тема 17. Міжнародні фінансово - кредитні 

установи та форми їх співробітництва з 

Україною 

    10 

Модульна контрольна  робота    2 12 

Усього годин 180 34 22 12 112 

 

 



 

 

 

 

4. Теми лекцій 

 

№ 

ЗМ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.Предмет фінансової науки як  

пізнання сутності фінансів 

2 

3 Тема 4.Податки. Податкова система 4 

4 Тема 5.Бюджет. Бюджетна система 4 

5 Тема 6.Страхування. Страховий ринок 2 

6 Тема 7.Фінансовий ринок 2 

7 Тема 8.Фінанси суб’єктів господарювання 4 

10 Тема 11. Сутність та роль грошей в ринковій економіці 4 

11 Тема 12. Грошова маса, її структура та динаміка руху в Україні 4 

12 Тема 13. Механізм формування пропозиції грошей 2 

14 Тема 15. Теоретичні засади  процента 4 

15 Тема 16. Особливості формування кредитної системи України  2 

 РАЗОМ 34 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

ЗМ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

2 Тема 3. Фінансове право і фінансова політика 2 

4 Тема 5.Бюджет. Бюджетна система 2 

6 Тема 7.Фінансовий ринок 2 

11 Тема 12. Грошова маса, її структура та динаміка руху в Україні 2 

15 Тема 16. Особливості формування кредитної системи України  2 

 Модульна контрольна робота 2 

 РАЗОМ 12 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

ЗМ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

3 Тема 4.Податки. Податкова система 2 

4 Тема 5.Бюджет. Бюджетна система 2 

6 Тема 7.Фінансовий ринок 2 

7 Тема 8.Фінанси суб’єктів господарювання 2 

8 Тема 9. Міжнародні фінанси 2 

9 Тема 10.Фінансовий менеджмент 2 

11 Тема 12. Грошова маса, її структура та динаміка руху в Україні 2 

12 Тема 13. Механізм формування пропозиції грошей  2 

13 Тема 14. Валютний ринок і валютні система 2 

14 Тема 15. Теоретичні засади процента 2 

15 Тема 16. Особливості формування кредитної системи України.  2 

 РАЗОМ 22 



 

 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

ЗМ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 2.Генезис і еволюція фінансів 10 

3 Тема 4.Податки. Податкова система 10 

4 Тема 5.Бюджет. Бюджетна система 10 

5 Тема 6.Страхування. Страховий ринок 10 

7 Тема 8.Фінанси суб’єктів господарювання 10 

8 Тема 9.Міжнародні фінанси 10 

10 Тема 11. Сутність та роль грошей в ринковій економіці 10 

12 Тема 13. Механізм формування пропозиції грошей 10 

13 Тема 14. Валютний ринок і валютна система 10 

16 Тема 17. Міжнародні фінансово - кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

10 

 Модульна контрольна робота 12 

 РАЗОМ 112 

 

7.1. Збір інформації із офіційних статистичних джерел (інформаційні сайти Мінфіна, НБУ, 

банківських установ, підприємств, аналітичних агентств) щодо основних показників розвитку 

фінансової системи України протягом останніх років. 

7.2. Оцінка динаміки фінансових показників, визначення темпів їх росту та оцінка 

виявлених тенденцій (по загальному обсягу та окремому конкретному банку). 

7.3.Аналіз та оцінка тенденцій податкових надходжень до бюджетів різних рівнів..  

7.4. Оцінка виконання планових та прогнозних показників виконання бюджету держави. 

7.5. Характеристика окремих сфер та ланок фінансової системи держави. 

7.6. Оцінка фінансових результатів та ефективності діяльності суб’єктів фінансових 

відносин. 

7.7. Оцінка динаміки і тенденцій на фінансових ринках, формулювання висновків і 

пропозицій. 

7.8. Аналіз інших показників, що характеризують ефективність фінансового менеджменту.  

7.9. Оцінка динаміки фінансових показників, визначення темпів їх росту та оцінка 

виявлених тенденцій (по загальному обсягу та окремому конкретному банку). 

7.10.Аналіз та оцінка тенденцій змін показників грошової маси.  

7.11. Оцінка виконання планових та прогнозних показників інфляції. 

7.12. Характеристика окремих видів кредиту. 

7.13. Оцінка сучасного стану банківської системи України. 

7.14. Оцінка динаміки і тенденцій на фінансових ринках, формулювання висновків і 

пропозицій. 

7.15. Аналіз інших показників, що характеризують грошово-кредитну систему держави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Методи навчання 

 

- лекція, практичне заняття, семінар, домашнє завдання;  

- використання ілюстративно-інформаційних матеріалів (фінансова, статистична, 

податкова звітність, інше з практики роботи податкових органів);  

-  технічні засоби  навчання;  

- мультимедійні технології;  

- метод бесіди;  

- прес-конференція;  

- опорні конспекти;  

- дискусії;  

- презентації;  

- обговорення актуальних статей, наукових статей в періодичних виданнях (газетах, 

журналах);  

- аналіз і обговорення різних випадків, ситуацій, які  зустрічаються в практиці 

підприємств, банківських установ;  

- дистанційне  навчання.  

 

 

9. Методи контролю 

 

– усний індивідуальний контроль;  

– фронтальний контроль;   

– виконання індивідуальних завдань, розв’язування виробничих ситуацій;  

– виконання домашніх завдань;   

– тестовий контроль;  

– реферат;  

– модульний контроль;  

– семестровий екзамен, тощо. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Кількість балів за змістові 
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Активність на семінарах 
10  5  5   

 
 10     10  

Активність на практичних 

заняттях  
       

 

10       10 

За підготовку до семінарських - 5 балів, за підготовку до модульних контрольних робіт - 5 балів 

 



Шкала оцінювання 

Шкала оцінювання Шкала ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е  

35-59 FX 

1-34 F 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Конспекти лекцій, опорні конспекти, схеми 

2. Методичні вказівки для проведення семінарських занять, плани. 

3. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студента. 

4. Контрольний екземпляр методичних вказівок для виконання практичних робіт. 

5. Завдання для модульного контролю. 

6. Завдання для комплексної контрольної роботи. 

7. Питання до екзаменів і затверджені комплекти екзаменаційних білетів. 

8. Методичні посібники для виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України «Про банку і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. зі змінами і 

доповненнями. 

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. 

3. Азаренкова Г.М., Борисенко І.І. Фінанси: практикум: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 

279 с. 

1. Буряк П.Ю. Фінанси: курс для фінансистів : підручник /[П.Ю. Буряк, О.Б. 

Жихор та ін.] ; за ред. П.Ю. Буряка, О.Б. Жихор. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с. 

2. Жихор О.Б., Буряк П.Ю. Фінанси: Курс для фінансистів. – К. Хай-Тек-Прес, 2010. – 

528с. 

3. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М.І. Карлін. - К. : 

Знання, 2011. – 639 с. 

4. Ковальчук С.В,, Форкун І.В. Фінанси: Навч. посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2006. –       

568 с. 

5. Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. / О.В. Колесников, Д.І. Бойко, 

О.О. Коковіхіна. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 140 с. 

6. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник 2-е видання, доп.  і переробл. – 

К : КНЕУ, 2005. – 240с.  

7. Оспіщев В.І. Фінанси: Курс для фінансистів. Навч. посіб./ В.І.Оспіщев, О.П. Близнюк, 

Л.І. Лачкова; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. - 567с. 

8. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2010. – 326с. 

9. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с. 

10. Финансы. Под ред. Л.А. Дробозиной – М, ЮНИТИ, 2003, - 527 с. 

11. Юрій С.Л. Фінанси : підручник / [С.Л. Юрій, В.М. Федосов та ін.] ; за ред. С.Л. Юрія, 

В.М. Федосова. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. – 645 с. 

12. Гроші та кредит: підручник / За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2007. – 602 с. 

13. Демківський А.В. Гроші та кредит: навч. посібник. – К.: ДАКОР, 2005. – 528 с. 

14. Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник / Б.С. Івасів. – вид. 3-тє, змін, і допов. – К. : 

Кондор, 2008. – 528 с. 

15. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Д.І. Коваленко – 4-те вид. допов., переробл. – К. : Каравела, 2012. – 359 с. 

16. Щетинін А.І. Гроші та кредит : навч. посіб. / А.І. Щетинін. – К. : Центр навч. л-ри, 

2010. – 440 с. 

 

Допоміжна 

1. Адамик Б.П. НБ і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт - бланш, 

2002. - 278 с. 

2. Гальчинський А.С. Теорія грошей. - К.: Основи, 2003. - 415 с. 

3. Габбард,  Р. Глен. Гроші, фінансові системи та економіка: підручник / переклад з англ. 

– Київ: КНЕУ, 2004. 

4. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та ін. – К.: Молодь, 

2001. 

5. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред.. А.М. Мороза, 

М.П. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 
 
1. Офіційний сервер Національного Банку України - Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua  

2. Офіційний сайт Президента України. - Режим доступу: http://www.prezident.gov.ua  

3. Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua    

4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua   

5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. - Режим 

доступу: http://www.me.gov.ua   

6. Офіційний сайт Держкомстату України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - Режим 

доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ 

8. Офіційний сайт Міністерства фінансів. - Режим доступу http://www.minfin.gov.ua 

9. Офіційний сайт Світового банку. - Режим доступу: http://www.worldbank.org.ru 
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