
 
 

 

 

 



 
 

 

 



І.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

 

 

 

Галузь знань, напрям 

Підготовки, 

освітньо- 

Кваліфікаційний 

рівень 

 

 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Кількість кредитів 2.5 Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 

 

Обов`язкова 

Загальна кількість  

годин - 75 

Спеціальність 

(освітня програма): 

Менеджмент 

культури та 

соціальний 

маркетинг 

 

Рік підготовки 

3-й 3-й 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 2 

 

Ступінь: бакалавр 

 

 

 

18 14 

Семінарські 

12 2 

Практичні 

- - 

Самостійна робота 

  

Вид контролю 

залік залік 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи студентів становить: 

для денної форми навчання — 30/45 

 

ІІ. Мета і завдання навчальної дисципліни 
У сукупності учбових дисциплін, що формують світогляд і основу 

професіоналізму майбутніх економістів важлива роль відведена курсу 

«Фінансовий облік та аудит». Це викликано як значенням у 

відтворювальному процесі, так і сферою інтересів цієї дисципліни. 

Курс «Фінансовий облік та аудит» має тісні міждисциплінарні зв`язки з 

іншими дисциплінами, а саме економічною теорією, макроекономікою,  

фінансами підприємств, страхуванням та ін.  



Мета курсу  – ознайомлення студентів із теоретичними та 

практичними основами фінансів, поглиблення знань у галузі 

фундаментальних економічних  дисциплін. Так, у процесі вивчення 

дисципліни «Фінансовий облік та аудит»  перед студентами стають наступні 

завдання: 

-розширити уявлення студентів по сутність грошей, кредиту та 

фінансів, їх роль у суспільному виробництві, у відтворювальному процесі; 

- зрозуміти зміст, ознаки та принципи бюджету; 

- виявити основні принципи організації та функціонування кредитної 

справи; 

- усвідомити сутність взаємовідносин та взаємозалежності суб’єктів 

кредиту. 

- розглянути особливості формування та напрямки використання 

коштів спеціалізованих позабюджетних фондів, та їх роль у 

соціально економічному розвитку суспільства; 

- висвітлити сутність та основні типи фінансової політиуидиржави як  

складової загального макроекономічного регулювання; 

- розкрити сутність державного кредитування та його спеціфічні 

ознаки як складової фінансової системи; 

- сформувати власний дослідницький досвід  щодо практичного 

застосування теорії грошей, кредиту та фінансів у різноманітних 

сферах майбутньої професійної діяльності. 

У списку рекомендованої літератури можна знайти необхідні 

матеріали, що передбачені у програмі. Готуючись до семінарських занять 

студент має можливість, крім запропонованої літератури використати 

додаткові джерела. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 
сутність та функції грошей, принципи утворення та функціонування 

грошової системи та види сучасних грошей;необхідність існування в 

ринковій економіці кредитних відносин;основні функції, завдання та 

роль кредитних  установ;мотивацію, права і обов’язки суб’єктів 

кредитних відносин; сутність, функції фінансів, еволюцію фінансових 

відносин;місце та роль фінансів у відтворювальному процесі;сутність 

та типи фінансової політики, фінансовий механізм;основні форми, види 

та методи фінансового контролю;склад фінансової системи та 

взаємодію її складових;сутність, ознаки бюджету, етапи бюджетного 

процесу, склад та структуру доходів та витрат бюджету;специфічні 

ознаки спеціальних позабюджетних фондів;суть державного 

кредитування та особливості управління державним боргом;основні 

ознаки страхування. 

Уміти: 
-усвідомлювати і використовувати економічні знання у всіх сферах 

економічного життя; 

-досліджувати суспільні явища і процеси для передбачення 



подальшої еволюції економіки України; 

-вивчати прогресивний досвід  у вирішенні питань функціонування 

фінансової системи та кредитних відносин для передбачення і розв`язання 

проблем сьогодення; 

-розширювати знання, що сприяють визначенню правильних 

підходів до оцінки найважливіших макроекономічних процесів. 

Мати навички: 

- критичної оцінки сучасних підходів до визначення типу грошової 

та фінансово-кредитної політики; 

- визначення методу фінансового контролю залежно від його мети,  

рівня; 

- аналізу сучасних проблем у галузі фінансів та кредиту і 

знаходження або відповідних напрямків їх вирішення або адекватної моделі 

економічної поведінки. 

У відповідності до Освітньої програми навчальна дисципліна 

формує наступні компетентності та результати навчання:  

а) компетентності:                

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Фахові 

компетентності 

ФК8.Здатність раціонально та системно використовувати 

сучасні форми, методи, засоби  організації 

соціокультурної діяльності. 

ФК14.Здатність аналізувати і структурувати 

організаційну, управлінську проблеми та знаходити 

конструктивні рішення. 

ФК20.Ініціювати та розробляти соціокультурні проекти, 

забезпечувати їх операційну реалізацію. 

ФК22.Використовувати сучасний професійний 

інструментарій  забезпечення конкурентної 

стратегії управління соціокультурними проектами. 

          б) результати навчання: 

 РН 7. Уміти використовувати сучасні інструменти 

фінансово-економічного забезпечення соціокультурної 

діяльності. 

РН 10. Знати та кваліфіковано використовувати методи 

стимулювання виробництва, розповсюдження та 

споживання культурних благ. 

РН 18. Формулювати, аргументуватипрофесійнізавдання. 

РН 26. Здійснювати проектувальну роботу та планування 

заходів із  реалізації проектів та програм. 

РН 30. Забезпечувати експертний супровід 

соціокультурних проектів, оцінювати їх якість за 



певними критеріями та методикою із застосуванням 

сучасного професійного інструментарію. 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання: досягнення мінімальних 

та максимальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 
Розділ 1: «Теоретичні основи грошей і фінансів» 

Тема1. Виникнення, сутність та функції грошей. 
Форми вартості. Виникнення грошей. Раціналістична концепція 

походження грошей.  

Гроші як ліквідний товар. Мінова і споживча вартість грошей. Функції 

грошей. Особливосту виконання замінниками грошей функції накопичення. 

Гроші у світовій економіці (функція світові гроші). 

Тема 2. Види грошей.   
 Виникнення та еволюція монет. Символічні гроші. Готівкові та 

безготівкові гроші. Кредитні гроші та банкнота. Вексель (сутність, різновиди, 

особливості обігу). Чек як доручення банку. Перспективи розвитку  та 

особливості використання електронних грошей. 

Тема 3. Грошовий обіг та грошова система.  
Грошова маса та  швидкість обігу грошей. Готівковий та безготівковий 

обіг. Типи грошових систем. Характеристика грошової системи в умовах 

регулюючого ринку. Структурні елементи грошової системи. Купівельна 

спроможність та вартість грошей.  

Тема 4. Сутність та функції фінансів. 
 Предмет науки про фінанси. Сутністьфінансів як історичної та 

економічноїкатегорії. Суспільнепризначенняфінансів і 

їхоб’єктивнанеобхідність в умовахтоварноговиробництва. 

Специфічніознакифінансів і їхвзаємозв’язок з 

іншимивартіснимиекономічнимикатегоріями. Функціїфінансів. Фінансові 

ресурси. 

Тема 5. Фінанси та суспільне відтворювання.  
Суспільне відтворення: сутність процесу т сучасні тенденції. 

Організаційни форми фінансивих відносин та їх вплив на суспільни процеси. 

Фінансова система та характеристика її ланок. Централізовані та 

децентралізовані ланки фінансової системи. 

Тема 6. Фінансова політика держави.  

Зміст, значення та завданняфінансовоїполітики. Фінансовастратегія і 

тактика. Фінансовиймеханізм, йогоскладовіелементи і загальна 

характеристика. Видифінансовогомеханізму. Типифінансовойполітики 

(класична, регулююча та админістративно-командуюча). 

Тема 7.Управління фінансами.  



Економічний зміст управління фінансами. Суб`єкти та об`єкти 

управління фінансами. Органи управління фінансами, їх функції. 

Функціональні елементи управління фінансами. 

Тема 8. Фінансовий контроль. 

Сутність фінансового контролю. Специфіка, об`єкти, та область 

застосування фінансового контролю. Форми, види та методи фінансового 

контролю. Суб’єкти, якіздійснюютьфінансовий контроль, їх права та 

зобов’язання.  

 

Розділ 2: Функціонуванняфінансово-кредитноїсистеми 

Тема 9. Бюджетнеулаштування та бюджетнийпроцес.  
Поняття бюджетного улаштування. Принципи побудови бюджетних 

систем унітарної та федеральної держав. Регулюванні бюджетних відносин. 

Бюджетна класифікація, її зміст,  склад і завдання. Бюджетний процес, його 

етапи. 

Тема 10. Державний бюджет.  
Сутність та спеціфічніознакидержавного бюджету. Доходи державного 

бюджету: сутність,  класифікація. Економічна природа та види податків, 

податкові ставки. Податкова система: сутність та принципи улаштування. 

Податкові та неподаткові надходження до державного бюджету. Витрати 

державного бюджету, їх склад та структура. Дефіцит та профіцит бюджету. 

Управління дефіцитом бюджету. 

Тема 11. Місцеві фінанси.  
Місце та роль місцевих фінансів у соціально-економічному розвитку 

держави.    Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні зв’язки.   Склад та 

структура місцевих фінансів. Доходи місцевих бюджетів (закріплені та 

регулюючі). Витрати місцевих бюджетів. Види витрат. Структура витрат і 

особливості місцевого фінансування. Бюджетне фінансування економічних і 

соціально-культурних програм області. 

Тема 12. Позабюджетніфонди.  
Необхідністьстворення та призначеннядержавнихцільовихфондів. 

Специфічні ознаки позабюджетних фондів. Класифікація 

позабюджетнихфондів за функціональнимпризначенням і рівнямиуправління. 

Використаннязасобівпозабюджетнихфондів на фінансовому ринку.Джерела 

та діючий порядок формування, характеристика 

основнихнапрямківвикористаннязасобівПенсійного фонду. Фонд соціального 

страхування. Соціально-економічне значення. Основні джерела фонду. Інші 

позабюджетні фонди, їх призначення, основні умови формування та 

напрямки вікористання.    

Тема 13. Державний кредит.  
Сутність і значеннядержавного кредиту. Капітальний та поточний, 

внутрішній та зовнішній державний борг. Джерела оплатидержавного боргу. 

Класифікаціяпозик за правом емісії, формою сплатинадходжень, методами 

розташування, за строкомсплати. Видидержавнихціннихпаперів, їхобіг на 

фінансовому ринку. Управліннядержавним боргом. 



Тема 14. Сутність, значення та організуваннястрахування. 

Економічнасутністьстрахування, йогоознаки та визначення. 

Видистрахування. Інвестиційнадіяльність страховика: необхідність, 

основніпринципи та обмеження. Перестрахування: сутність, види. 

Тема 15. Сутність та функції аудиту.  
Чинники виникнення аудиту та причини його існування. Сутність та 

характерні ознаки аудиту Суб’єкти та об’єкти аудитних відносин. 

Лихварський аудит (історичний аспект). Натуралістична та 

капіталоутворююча  теорії аудиту.  

 

Підсумковий контрользасвоєннязнаньздійснюється у формііспиту. 

Передбаченорубіжніетапи контролю у форміусногоопитування, 

перевіркиконспектів, рефератів, 

якостівиконаннязавданьсамостійноїроботистудентів, тестування, 

 

4.Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістовних 

модулів та тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усьо

го 

У тому числі 

 л. сем. практ. інд С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Теоретичні основи грошей 

Тема 

1.Виникнення, 

сутність та 

функції грошей 

8 1  - - 4 

Тема 2. Види 

грошей 

8 1  2 - 4 

Тема 3. 

Грошевий обіг 

та грошова 

система 

10 1  - - 4 

Тема 4.Сутність 

та 

функціїфінансі

в 

10 1  2 - 4 

Тема 5. 

Фінанси та 

суспільне 

відтворювання 

5 1  - - 4 

Тема 6. 

Фінансова 

8 1  2 - 4 



політика 

держави 

Тема 7. 

Управління 

фінансами 

7 1  - - 4 

Тема 8. 

Фінансовий 

контроль 

6 1   - 4 

Розділ 2. Теоретичні основи фінансів 

Тема 9. 

Бюджетне 

улаштування та 

бюджетний 

процес 

6 1  - - 4 

Тема 10. 

Державний 

бюджет 

8 1  2 - 4 

Тема 11. 

Міжбюджетні 

відносини та 

місцеві фінанси 

 

6 1  - - 4 

Тема 12. 

Позабюджетні 

фонди 

6 1  2 - 4 

Тема 13. 

Державний 

кредит 

6 1  - - 4 

Тема 14. 

Сутність, 

значення та 

організування  

страхування 

5 1  2 - 4 

Тема 15. 

Сутність та 

функції аудиту 

8 4  -  4 

Усього 75 18  12 - 45 

 

 

 

5.Теми практичних занять 

 



№ 

п/п 

Назва теми Кількіс

ть  

годин 

1. Види грошей 2 

2. Сутність  та функції фінансів 2 

3. Сутність та типи фінансової політики держави 2 

4. Державний бюджет 2 

5. Позабюджетні фонди 2 

6. Сутність, значення та організація страхування    2 

 

 

6. Самостійна робота 

Метою самостійної роботи є краще засвоєння матеріалу курсу, 

проробка рекомендованої літератури та конспекту лекцій, наданого на 

лекційних заняттях, а також розгляд додаткових питань, що не увійшли в 

лекційний матеріал. 

Основним видом самостійної роботи студентів є написання рефератів, 

але також програмою самостійної роботи студентів передбачено підготовка 

доповідей та презентація результатів самостійних досліджень. 

 Основні вимоги до оформлення рефератів є такими. Перш за все, 

необхідно прочитати та проаналізувати  літературні джерела, які стосуються 

даної теми. Написання реферату – творчий процес, тому краще викладати 

матеріал самостійно, логічно та послідовно, робити власні висновки. В 

рефераті повинні бути присутні елементи наукового аналізу, порівняння 

поглядів різних дослідників, викладення власної точки зору щодо 

суперечливих питань. Аналізуючи будь-яку проблему, використовуються 

знання, отримані при вивченні інших дисциплін. 

Реферат повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ньому 

наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно 

вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме 

стосується й тих цифрових даних, які наводяться в  роботі.  

У рефераті не повинно бути суперечностей між окремими його 

положеннями. Обсяг роботи має бути в межах 10—12 сторінок (набраного 

тексту) стандартного формату. Зміст реферату повинен відповідати плану, 

який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розглядається, її 

внутрішню структуру і логіку дослідження. В кінці слід перелічити в 

алфавітному порядку використану літературу (приблизно8-10 джерел). 

 

7.Методи навчання  



Пояснювально-ілюстративний: лекція,пояснення, розповідь, дискусія, 

бесіда, спостереження 

Репродуктивний: конспектування тез лекцій, використання формул, пробні 

та тренувальні вправи 

Частково-пошуковий: пошук рішення пізнавальних завдань, що надані або 

самостійно сформульовані 

Проблемного викладення: моделювання проблемних ситуацій, 

формулювання та розв’язання проблемних ситуаційних задач на основі 

аналізу різних підходів, 

Дослідницький (проектно-орієнтований): демонстрація принципів роботи з 

онлайн-ресурсами, аналізу фахової літератури 

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при 

вивченні дисципліни використовуються наступні методи: інформаційно-

рецептивний, репродуктивний, проблемне викладання, евристичний, 
дослідницький, інтерактивні тощо. 

 

Методи контролю 

Фронтальне опитування, взаємоконтроль, виконання самостійних 

завдань, бесіда,  вирішення проблемних ситуацій репродуктивного, 

конструктивного і творчого рівнів Підсумковий контроль засвоєння знань 

здійснюється у формі заліку. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у 

формі усного опитування, перевірки конспектів, рефератів, тестування. 

 

8.Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Шкала оцінювання: 

90-100 балів — відмінно (А); 

75-89 балів — добре (ВС); 

60-74 бали — задовільно (DE); 

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX); 

1-34 бал. — незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

  

Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни 
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Шкала нарахування балів за основні форми навчальної діяльності: 
підсумковий контроль — 40 балів; 

рубіжне тестування — 5 балів; 

реферат — 10 балів; 

доповідь на семінарському занятті — 3 балів; 

 

Порядок проведення підсумкового контролю та критерії 

оцінювання студентів 

Підсумковий контроль 

Результатом вивчення дисципліни «Фінансовий облік та аудит» є залік. 

Залік проводиться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до 

початку екзаменаційної сесії.  

Залік в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які 

складаються кафедрою. Кожен білет має номер, який записується в 

екзаменаційну відомість та бланк письмової роботи, білети нумеруються. 

Залікове завдання повинно виключно виконуватися студентами 

самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, 

засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з заліку й одержує 

нульову оцінку. 

По завершенні заліку робота разом з білетом і заліковими книжками 

приймаються від кожного студента екзаменатором. Перевірка залікових робіт 

студентів проводиться в приміщенні академії. Перевірена робота 

підписується екзаменатором. 

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та (у разі 

позитивної оцінки) в заліковій книжці студента. У відомості оцінка 

проставляється за 4-бальною та 100-бальною системою, наприклад, добре 

(75),також і у заліковій книжці. 

Оголошення результатів заліку і роздача залікових книжок 

здійснюється екзаменатором, як правило, у наступний день після заліку, але 

не пізніше дня, що передує наступному заліку за розкладом. 

Перевірені залікові роботи передаються в деканат разом з 

оформленими екзаменаційними відомостями. 

Заліковий білет складається із тестового завдання, що містить шість 



питань, а також із письмової відповіді на питання з загального курсу 

«Фінанси». Максимальна кількість балів становить 20. Диференціація балів 

проводиться за шкалою: 10, 5, 0 балів. 

Оцінювання тестів: 

10 балів – від  6 до 5 правільних відповідей; 

5 балів  - від 4 до 3 правільних відповідей; 

0 балів – від  2 правільних відповідей і меньше. 

 

Оцінювання  письмової відповіді на питання: 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 

економічних категорій та законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й 

використанні навчально-програмного матеріалу; 

4) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних 

явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

5) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

6) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під 

час розкриття питань, які того потребують; 

7) знання точних назв та функцій національних та міжнародних 

кредитно-фінансових установ, їх  ролі при вирішенні проблем, які ставляться 

у конкретному питанні; 

8) засвоєння основної та додаткової літератури. 

 

Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо: 

1) не розкрито хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він явно 

потрібний для вичерпного розкриття питання); 

2) при розкритті змісту питання зроблені значні помилки під час: 

- використання цифрового матеріалу; 

- посилання на конкретні історичні періоди та дати; 

-формулювання назв фінансових та кредитних установ та завдань, які 

перед ними ставляться; 

-визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених 

теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на 

конкретне питання. 



Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: 

1) не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього 

(якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання); 

2)одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання в 5 балів; 

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним. 

Твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, 

тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті 

відповіді. 

Після перевірки відповідей на екзаменаційні завдання проводиться 

підсумовування балів за кожним з завдань екзаменаційного білета. До суми 

балів з екзаменаційного білета додається сума балів поточного контролю. 

Після чого загальна сума балів перераховується в екзаменаційну оцінку. 

Результати іспиту доводяться до відома студентів лектором потоку 

 

9.Методичне забезпечення 

Конспекти лекцій, навчальні посібники, періодична література,комплекс 

навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

 

 

10.Рекомендована література. 

Основна: 

1. Бюджетний Кодекс України.  

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. 

3. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» 

від 26.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 

13. 

4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про 

державну податкову службу в Україні» від 05.02.1998 р. № 83/98-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. 

5. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. — 1997. — № 37. 

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III // 

Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22. 



7. Близьнюк О. П. Фінанси: Навч. посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, 

В. І. Оспіщев та ін.; За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2006. — 415 с. 

8. Войнаренко М.П.       Гроші та кредит. Практикум: Навч. посібник 

/М.П. Войнаренко, О.І. Барановський, І.С. Гуцал/ — Львів: Новий Світ-

2000, 2008. — 312с. 

9. Єпіфанов А. О. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. / 

Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І.— К.: Наук. думка, 1997. 

10. Зайцев О.В. Гроші та кредит. Лекційневикладення: навч. посіб. / О.В. 

Зайцев. ─ Суми: Вид-воСумДУ, 2010. ─ 179 с. – Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/moneycredit/ 

11. Опарін В.М.Фінанси (Загальна теорія) Навч. посібник. / Опарін В.М., 

вид 2-е доп. і переробл. – К.: КНЕУ, 2002. –263 с. 

12. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник./ О.Р.Романенко — К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. — 312 с. 

13. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник / А.І. Щетинін  — К.: Центр 

учбової літератури, 2008. — 432с. 

 

 

Додаткова: 

1.  Буковинський С. А., Грищенко А. А., Кричевська Т. О. 

Середньострокова монетарна стра-тегія та проблеми її формування й 

реалізації в Україні / С.А. Буковинський, А.А. Грищенко, Т.О. 

Кричевська // Фінанси України., 2008., № 6. — С. 3–30. 

2. Корнєєв В. Банконцентрична основа фінансового ринку України / 

В.Корнєєв // Економіка Украї-ни. — 2008. — № 9. — С. 18–26. 

3. Кудряшов В.П. Механізм фінансування державного бюджету в умовах 

подолання фіскальних дисбалансів / В.П.Кудряшов // Фінанси, податки, 

кредит. – 2016. - №7. - с. 3-9. 

4. Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. 

посіб. / О.Г. Мендрул, І.А. Павленко. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с. 

5. Романенко О. Р. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. 

дисц. / О.Р. Романенко, С.Я. Огородник , М.С. Зязюн. — К.: КНЕУ, 

1999 

6. Суторміна Б. Фінансовий ринок. / Суторміна Б.– К.:КНЕУ, 2001. – 100 

с. 

7. Харрис Дж. М.Международныефинансы / Харрис Дж. М.;Пер. с англ. – 

М.: ИИД  «Филинь», 1996. – 296 с. 

 



Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Харківської державної академії культури 

2. Національний банк України. – Режим доступу: www.bank.dov.ua  

3. Сервер Верховной Ради Украини. – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua/.  

4. Офіційний електронний каталог Національної 

бібліотекиУкраїниімені В. І. Вернадського. – Режим доступу 

:www.nbuv.gov.ua. 

5. Офіційний електронний каталог Харківської державної наукової 

бібліотекиімені В. Г. Короленка. –Режим доступу 

:http://korolenko.kharkov.com  

6. Украинское право. – Режим доступу: www.ukrpravo.com/ 
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