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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань,
код та назва спеціальності,
ступінь вищої освіти

Кількість кредитів ЕСТS – 6
Загальна кількість годин – 180
Кількість тем
– 18

Галузь знань 07 Управління
та адміністрування ;
Спеціальність 072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Характеристика навчальної
дисципліни

Навчальний курс
3
Семестр
5,6
Види підсумкового
контрою: залік, екзамен

перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції
– 44;
Семінарські заняття
– 44;
Самостійна робота
– 92;
Індивідуальні завдання:
Реферат –
1; 5, 6 семестри
Курсова робота – 1; 6 семестр

заочна форма навчання
Лекції
– 10;
Семінарські заняття – 10;
Самостійна робота
– 160;
Індивідуальні завдання:
Реферат –
1; 5, 6 семестри
Курсова робота – 1; 6 семестр

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є надання
фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціальноекономічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення теоретичних
знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування та
використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування
кожної окремої її складової.
Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є:
з’ясування сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці;
розуміння закономірностей еволюційного розвитку фінансів;
оволодіння засадами функціонування фінансової системи держави;
опанування теоретичних основ державних, корпоративних і
міжнародних фінансів;
набуття навичок фінансових розрахунків.
У результаті вивчення дисципліни «Фінанси» майбутні фахівці мають
мати правильне розуміння закономірностей функціонування і розвитку у сфері
фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та
володіти методами використання цих закономірностей у практиці фінансової
роботи.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Фінанси»
вивчається студентами після опанування загальноекономічних дисциплін,
таких як «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» «Історія

4

економіки та економічної думки», «Економіка підприємства» та ін., що дає
змогу закріпити вже набуті знання та поглибити професійну підготовку
фахівців економічного профілю.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати: розуміти основні проблеми, які виникають в ході
функціонування фінансового механізму та засоби їх розв’язання; структуру
ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки між ними;
організаційну структуру управління фінансовою системою; форми і види
фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин;
розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері
державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, міжнародних фінансів;
вміти: об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні
процеси, що відбуваються в суспільстві; аналізувати сучасний стан та
перспективи майбутнього розвитку фінансового ринку України; розробляти і
вирішувати питання теорії і практики фінансової політики держави в умовах
ринкової економіки; аналізувати правову базу щодо податкової системи,
особливості діяльності податкової системи в Україні; визначати роль місцевих
бюджетів у бюджетній системі, розмежування видатків між різними ланками
місцевих бюджетів; проводити діагностику кредитної системи та кредитного
ринку; проводити діагностику державного боргу.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Фінанси в системі ринкових відносин. Головна ознака, що визначає
сутність і форму функціонування фінансів. Характеристика фінансових
відносин у суспільстві. Фінансові ресурси країни. Головні напрямки
фінансового впливу на процес суспільного розвитку. Сутність фінансового
забезпечення потреб розширеного відтворення, фінансового регулювання та
фінансового стимулювання економічних і соціальних процесів.
Функції фінансів. Сутність і значення розподільчої, контрольної функції
фінансів, а також функції мобілізації фінансових ресурсів.
Фінансові категорії у системі пізнання фінансових відносин, їх
нерозривний зв'язок з економічним розвитком господарюючих суб'єктів і
держави.
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Фінанси як історична категорія, зв'язок її змісту із загальними умовами
суспільного ладу. Формування певних історичних передумов виникнення
категорії «фінанси». Характерні ознаки категорії «фінанси». Генезис категорії
«фінанси», фактори, що його обумовлюють. Причини, які зумовлюють
відмінність фінансів різних суспільно-економічних формацій.
Еволюція форм фінансів та їх характерні риси у взаємозв’язку із
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суспільно-історичними формаціями.
Тема 3. Фінансове право і фінансова політика
Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права.
Фінансова система України, її склад та структура. Характеристика підсистем
фінансової системи України.
Правове регулювання фінансової діяльності держави як провідна форма
державного регулювання економіки. Сутність та значення фінансового права.
Сутність та основні завдання фінансової політики. Фінансова стратегія та
фінансова тактика. Характеристика основних складових фінансової політики
держави: бюджетної, податкової, інвестиційної, валютної, кредитної тощо.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових
відносин у суспільстві. Складові фінансового механізму.
Система управління державними фінансами. Стратегічне та оперативне
управління. Місцеві органи управління фінансами. Сутність та роль
фінансового контролю у реалізації фінансової політики, його правова база.
Суб’єкти та об’єкти контролю. Види, форми, методи фінансового контролю.
Тема 4. Податки. Податкова система
Податки як головний фінансовий метод мобілізації державних доходів.
Основні характерні особливості податку. Фіскальна і розподільчо-регулююча
функції податків.
Основні елементи, які зумовлюють внутрішній зміст податків.
Характеристика податкових ставок залежно від побудови податків.
Правові основи та принципи формування системи оподаткування в
Україні. Загальнодержавні податки, збори та обов'язкові платежі. Місцеві
податки, збори та обов'язкові платежі.
Класифікація податків за певними ознаками: органами державної влади,
які їх встановлюють; джерелом сплати; об'єктом оподаткування; засобом
вилучення; суб’єктами оподаткування; характером використання податкових
платежів.
Характеристика основних податків податкової системи України: податку
на додану вартість (ПДВ), акцизного податку, податку на прибуток
підприємств, податку з доходів фізичних осіб, спрощеної системи
оподаткування.
Тема 5. Бюджет. Бюджетна система
Економічна сутність та призначення бюджету. Функції державного
бюджету. Фактори, які впливають на формування і використання бюджету.
Характеристика політичних, економічних та соціальних факторів.
Склад доходів бюджету. Характеристика податкових надходжень,
неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, офіційних
трансфертів.
Склад видатків бюджету. Бюджетна класифікація видаткової частини

6

бюджету: функціональна, економічна, відомча, програмна. Поточні та
капітальні видатки (видатки розвитку).
Форми бюджетного фінансування: бюджетні інвестиції, державні
трансферти, бюджетні кредити, кошторисне фінансування.
Державні трансферти: субсидії, субвенції, дотації.
Бюджетна система України як сукупність усіх бюджетів. Бюджетний
устрій України. Державний бюджет, місцеві бюджети. Зведений бюджет.
Принципи, на яких ґрунтується бюджетна система України.
Бюджетний процес та його етапи. Виконання бюджету. Роль Державного
казначейства України у виконанні бюджету.
Тема 6. Бюджетний дефіцит
Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення. Показники, які
характеризують стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і
видатків; перевищення доходів над видатками; перевищення видатків над
доходами.
Характеристика бюджетного дефіциту залежно від виду: за формою
прояву, причинами виникнення, характером впливу на економіку, напрямом
дефіцитного фінансування. Основні причини виникнення бюджетного
дефіциту. Основні концепції збалансованості бюджету, які застосовуються у
світовій практиці для боротьби з бюджетним дефіцитом: на щорічній основі, на
циклічній основі, концепція «функціональних фінансів» .
Основні методи фінансування бюджетного дефіциту: кредитно-грошова
емісія (монетизація); боргове фінансування; за рахунок зваженої податкової
політики. Податкова концепція А. Лафера. Залежність між прогресивністю
оподаткування та доходами бюджету – «крива Лафера».
Тема 7. Державний кредит
Державний кредит як специфічна ланка державних фінансів. Зв'язок
державного кредиту з бюджетним дефіцитом. Основні функції державного
кредиту: фіскальна, регулююча. Основні види державного кредиту: внутрішній,
зовнішній.
Державні запозичення як основна форма державного кредиту.
Класифікація державних позик за різними ознаками. Механізм застосування
державних запозичень.
Державний борг: його сутність, види, причини виникнення. Основні види
державного боргу: внутрішній та зовнішній, капітальний та поточний,
монетизований та немонетизований. Граничний обсяг внутрішнього і
зовнішнього державних боргів. Джерела погашення державного боргу.
Управління державним боргом. Проблеми державного боргу. Оцінка
державного богу. Обслуговування державного боргу. Основні методи
управління державним боргом: рефінансування, конверсія, консолідація,
уніфікація та ін.
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Тема 8. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове
вирівнювання
Місцеві фінанси, їх сутність, значення в економічному розвитку регіонів.
Функції і завдання, які покладаються на місцеві органи влади. Елементи
системи місцевих фінансів: видатки, доходи, способи формування доходів,
місцеві фінансові інститути, суб’єкти і об’єкти системи та взаємовідносини між
ними, та іншими ланками фінансової системи.
Місцеві бюджети, їх доходи і видатки. Система місцевих бюджетів в
Україні: бюджет АРК, обласні, районні, міські, селищні, сільські бюджети.
Самостійність місцевих бюджетів, мінімальні розміри місцевих бюджетів.
Загальний та спеціальний фонди місцевих бюджетів. Власні, закріплені та
регульовані доходи місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти: дотації
вирівнювання, субвенції, субсидії. Видатки місцевих бюджетів: обов’язкові,
факультативні, делеговані; поточні, капітальні.
Поняття бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму. Принципи
бюджетного федералізму. Основні моделі бюджетного федералізму. Бюджетне
регулювання: вертикальне та горизонтальне. Фінансове вирівнювання. Способи
розмежування доходів.
Тема 9. Соціальні позабюджетні фонди
Загальнодержавні цільові фонди, їх основне призначення. Цільові
бюджетні фонди та державні позабюджетні фонди, їх формування та
класифікація. Основні напрямки фінансування.
Загальнодержавні позабюджетні фонди, що створені в Україні. Пенсійний
фонд, основні завдання Пенсійного фонду України, управління Фондом.
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань. Основні завдання фондів, джерела надходжень та напрями
видатків.
Недержавні фінансові фонди: пенсійні фонди (НПФ), благодійні фонди.
Тема 10. Фінанси суб’єктів господарювання
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи України.
Об’єкт і суб’єкти і фінансів підприємств. Економічні відносини підприємств, їх
групування. Функції фінансів підприємств.
Організація фінансів підприємств. Чинники, які впливають на організацію
фінансів підприємств.
Фінансові ресурси підприємств. Власні і позичкові фінансові ресурси.
Джерела формування фінансових ресурсів.
Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та
використання в умовах сучасної системи оподаткування
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Тема 11. Фінанси домогосподарств
Сутність і склад фінансів домогосподарств. Основні доходи та основні
видатки домогосподарств. Грошові доходи та витрати домогосподарств.
Сукупні ресурси та сукупні витрати домогосподарств. Прожитковий мінімум.
Класифікація доходів та видатків домогосподарств. Основні чинники та
джерела доходів домогосподарств. Структура видатків домогосподарств за їх
соціальною значущістю. Утворення фондів домогосподарств.
Структура доходів та видатків домогосподарств України. Динаміка та
структура доходів та витрат населення України. Заощадження та інвестиції
домогосподарств.
Тема 12. Страхування. Страховий ринок
Сутність, принципи, види та роль страхування. Класифікація страхування
за історичною, економічною, юридичною ознаками. Компенсація збитку
страхувальника. Розрахунок тарифних ставок за ризиковими видами
страхування.
Галузі страхування. Особисте страхування: страхування життя та пенсій,
страхування від нещасних випадків та медичне страхування. Майнове
страхування та страхування відповідальності.
Страховий ринок як частина фінансового ринку. Організаційна структура
страхового ринку. Система правового регулювання страхової діяльності.
Вторинний страховий ринок (перестрахування і співстрахування).
Доходи страховика: доходи від страхової діяльності; доходи від розміщення
тимчасово вільних коштів як власних, так і страхових резервів.
Витрати страховика: витрати щодо страхових операцій (собівартість
страхової послуги); витрати на перестрахування.
Фінансова надійність страховика як здатність виконати страхові
зобов'язання. Чинники, які забезпечують фінансову надійність страховика:
розмір власних коштів; вірно розраховані тарифні ставки; збалансований
страховий портфель; величина страхових резервів.
Тема 13. Фінансовий ринок
Фінансовий ринок як особлива сфера фінансової системи, складова її
інфраструктури. Головна передумова існування фінансового ринку. Основні
функції фінансового ринку. Економічна роль фінансового ринку.
Класифікація суб’єктів фінансового ринку за економічною, юридичною,
функціональною ознаками.
Інфраструктурні суб’єкти (фінансові інститути) фінансового ринку. Склад
інфраструктури фінансового ринку.
Об’єкти фінансового ринку (фінансові активи) – грошові кошти, цінні
папери, позичкові угоди, валютні цінності.
Фінансові інструменти проведення операцій на фінансовому ринку.
Фінансові інструменти грошового ринку та ринку позичкових капіталів, ринку
цінних паперів, валютного ринку, страхового ринку, ринку золота, ринку
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нерухомості.
Структура фінансового ринку. Грошовий ринок і ринок капіталів.
Кредитний ринок і ринок цінних паперів.
Тема 14. Фінансовий менеджмент
Сутність, функції та політика фінансового менеджменту.
Головна мета фінансового менеджменту. Фінансова стратегія діяльності
підприємства як основна умова виконання функцій його фінансів. Основні
етапи процесу формування фінансової стратегії підприємства. Фінансова
політика – форма реалізації фінансової стратегії.
Аналіз беззбитковості – найважливіша характеристика взаємозв’язку
затрат, обсягу виробництва і прибутку.
Теоретичні основи управління активами підприємства.
Тема 15. Міжнародні фінанси
Сутність, функції та політика міжнародних фінансів. Міжнародна
фінансова політика як частина економічної політики. Передумови успішної
міжнародної фінансової політики. Форми реалізації міжнародної фінансової
політики. Довгострокова (структурна) та поточна міжнародна фінансова
політика.
Міжнародний фінансовий ринок та його структура. Світові валютні
ринки. Основні суб’єкти та інструменти міжнародного фінансового ринку.
Учасники валютних ринків: банки, валютні біржі, брокерські фірми,
зовнішньоторговельні і виробничі компанії, міжнародні валютно-кредитні і
фінансові організації.
Фінанси міжнародних організацій та інституцій. Міжнародні фінансові
інститути – Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Група Всесвітнього банку.
Принципи і правила функціонування Всесвітньої торгової організації
(ВТО).
Тема 16. Фінансова безпека держави
Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки. Основні
загрози фінансовій безпеці держави.
Сутність бюджетної та податкової безпеки на сучасному етапі
економічних реформ. Бюджетний дефіцит як індикатор фінансової безпеки
держави. Вплив державних боргів на фінансову безпеку держави. Заходи
підвищення боргової безпеки держави.
Грошово-кредитна політика як складова частина фінансової безпеки
держави. Інфляція як індикатор фінансової безпеки. Антиінфляційна політика.
Валютна безпека держави. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави.
Тема 17. Фінанси країн із розвиненою ринковою економікою
Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки.
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Особливості функціонування фінансової системи Японії.
Основні положення побудови фінансової системи Великобританії,
Німеччини та Франції.
Основи функціонування фінансової системи Скандинавських країн.
Тема 18. Фінанси Європейського Союзу
Структура бюджету та принципи організації оподаткування
Європейського Союзу. Структура доходів та витрат бюджету Європейського
Союзу. Податкові системи країн Європейського Союзу.
Валютна інтеграція Європейського Союзу і перспективи розвитку
фінансової системи ЄС.
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0

5

9

2

2

0

0

5

Тема 3. Фінансове право і
фінансова політика

9

2

2

0

0

5

19, с. 66-81

Тема 4. Податки. Податкова
система

13

4

4

0

0

5

19, с. 88-124

Тема 5. Бюджет. Бюджетна
система

14

4

4

0

0

6

19, с. 132-183

9

2

2

0

0

5

19, с. 194-206

9

2

2

0

0

5

19, с. 214-237

9

2

2

0

0

5

19, с. 249-271

9

2

2

0

0

5

19, с. 280-290

90

22 22

0

0

46

Вид контролю

Самостійна
робота

0

Практичні
заняття

2

Семінарські
заняття

2

Лекції

9

Номер та назва навчальної теми

Всього

Лабораторні
заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Література,
сторінки

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 1
Тема 1. Предмет фінансової
науки як пізнання сутності
фінансів
Тема 2. Генезис і еволюція
фінансів

19 с. 8-26

19, с. 35-44

Тема 6. Бюджетний дефіцит

К/р на 15
хвилин

К/р на 15
хвилин

Тема 7. Державний кредит
Тема 8. Місцеві фінанси.
Бюджетний федералізм і
фінансове вирівнювання
Тема 9. Соціальні
позабюджетні фонди

Всього за семестр № 1:

К/р на 15
хвилин

залік

Семестр № 2
Тема 10. Фінанси суб’єктів
господарювання

9

2

2

0

0

5

19, с. 297-313

Тема 11. Фінанси
домогосподарств

9

2

2

0

0

5

19, с. 319-325

12

Тема 12. Страхування.
Страховий ринок

9

2

2

0

0

5

19, с. 331-346

14

4

4

0

0

6

19, с. 352-379

9

2

2

0

0

5

19, с. 389-400

9

2

2

0

0

5

19, с. 407-417

13

4

4

0

0

5

19, с. 425-467

9

2

2

0

0

5

19, с. 476-495

9

2

2

0

0

5

19, с. 500-507

90

22 22

0

0

46

К/р на 15
хвилин

Тема 13. Фінансовий ринок
Тема 14. Фінансовий
менеджмент
Тема 15. Міжнародні фінанси
Тема 16. Фінансова безпека
держави
Тема 17. Фінанси країн із
розвиненою ринковою
економікою
Тема 18. Фінанси
Європейського Союзу

Всього за семестр № 2:

К/р на 15
хвилин

К/р на 15
хвилин

екзамен

0

9

9

0

0

0

0

9

Тема 3. Фінансове право і
фінансова політика

10

0

1

0

0

9

19, с. 66-81

Тема 4. Податки. Податкова
система

11

1

1

0

0

9

19, с. 88-124

Семестр № 1
Тема 1. Предмет фінансової
науки як пізнання сутності
фінансів
Тема 2. Генезис і еволюція
фінансів

19 с. 8-26

19, с. 35-44;

Вид контролю

Самостійна
робота

0

Практичні
заняття

0

Семінарські
заняття

1

Лекції

10

Номер та назва навчальної теми

Всього

Лабораторні
заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Література,
сторінки

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)
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Тема 5. Бюджет. Бюджетна
система

11

1

1

0

0

9

19, с. 132-183

9

0

1

0

0

8

19, с. 194-206

10

0

1

0

0

9

19, с. 214-237

11

1

1

0

0

9

19, с. 249-271

9

0

0

0

0

9

19, с. 280-290

90

4

6

0

0

80

К/р на 15
хвилин

Тема 6. Бюджетний дефіцит

Тема 7. Державний кредит
Тема 8. Місцеві фінанси.
Бюджетний федералізм і
фінансове вирівнювання
Тема 9. Соціальні
позабюджетні фонди

Всього за семестр № 1:

К/р на 15
хвилин

залік

Семестр № 2
Тема 10. Фінанси суб’єктів
господарювання

11

1

1

0

0

9

19, с. 297-313

Тема 11. Фінанси
домогосподарств

9

1

0

0

0

8

19, с. 319-325

Тема 12. Страхування.
Страховий ринок

11

1

1

0

0

9

19, с. 331-346

11

1

1

0

0

9

19, с. 352-379

11

1

1

0

0

9

19, с. 389-400

9

0

0

0

0

9

19, с. 407-417

10

1

0

0

0

9

19, с. 425-467

9

0

0

0

0

9

19, с. 476-495

9

0

0

0

0

9

19, с. 500-507

90

6

4

0

0

80

К/р на 15
хвилин

Тема 13. Фінансовий ринок
Тема 14. Фінансовий
менеджмент
Тема 15. Міжнародні фінанси
Тема 16. Фінансова безпека
держави
Тема 17. Фінанси країн із
розвиненою ринковою
економікою
Тема 18. Фінанси
Європейського Союзу

Всього за семестр № 2:

К/р на 15
хвилин

екзамен
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Порівняйте два терміни: «гроші» і «фінанси». Чим вони
відрізняються?
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Законспектувати: основні етапи розвитку фінансів України
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 3. Фінансове право і фінансова політика
Дослідити: який регулюючий вплив здійснюється на економічний
розвиток країни за допомогою фінансової політики
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 4. Податки. Податкова система
Проаналізувати: прямі та непрямі податки: вплив на формування
доходної частини бюджету
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 5. Бюджет. Бюджетна система
Проаналізувати: етапи складання проекту бюджету в Україні
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 6. Бюджетний дефіцит
Розкрийте сутність концепції А. Лаффера.
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 7. Державний кредит
Законспектувати: основні методи управлінням державним боргом
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 8. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове
вирівнювання
Проаналізувати: структуру доходів місцевих бюджетів
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 9. Соціальні позабюджетні фонди
Дослідити: специфіку діяльності благодійних фондів
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 10. Фінанси суб’єктів господарювання
Дослідити: особливості формування фінансів підприємства
порівняно із державними фінансами
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 11. Фінанси домогосподарств
Проаналізувати: динаміку та структуру доходів та видатків
домогосподарств в Україні
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 12. Страхування. Страховий ринок
Проаналізувати: якими чинниками забезпечується фінансова
надійність страховика в Україні
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 13. Фінансовий ринок
Дослідити: роль держави та державного регулювання на
фінансовому ринку

Література:
19 с. 8-26

19, с. 35-44

19, с. 66-81

19, с. 88-124

19, с. 132-183
19, с. 194-206
19 с. 214-237

19, с. 249-271

19, с. 280-290

19, с. 297-313

19, с. 319-325

19, с. 331-346

19, с. 352-379
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Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 14. Фінансовий менеджмент
Проаналізувати: відмінності між державним, відомчим,
корпоративним і незалежним фінансовим контролем
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 15. Міжнародні фінанси
Дослідити: систему міжнародних договорів, яка регулює
фінансову діяльність суб’єктів міжнародних фінансів
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 16. Фінансова безпека держави
Охарактеризуйте:
основні
індикатори,
що
визначають
інвестиційну безпеку України
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 17. Фінанси країн із розвиненою ринковою економікою
Надайте характеристику сучасним фінансам скандинавських країн
Підготувати реферат за п. 5.1.1.
Тема 18. Фінанси Європейського Союзу
Дослідити: формування бюджету ЄС та напрями його витрачання
Підготувати реферат за п. 5.1.1.

19, с. 389-400

19, с. 407-417

19, с. 425-467

19, с. 476-495
19, с. 500-507

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів.
2. Фінанси України в умовах реформ.
3. Роль та значення державних фінансів.
4. Історична роль фінансів в економічному розвитку суспільства.
5. Основні закономірності розвитку фінансів в Україні.
6. Державні фінанси зарубіжних країн ХХ століття.
7. Економічні умови виникнення й розвитку податкових систем.
8. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України.
9. Історія зародження національного страхового ринку.
10. Періодизація та етапи розвитку фінансової науки.
11. Роль фінансів у розвитку українського національного ринку.
12. Сучасне фінансове положення України.
13. Фінанси як економічна категорія: передумови і етапи виникнення,
історичний розвиток категорії.
14. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи в
Україні.
15. Економічна сутність та правові основи фінансової діяльності держави.
16. Регулюючий вплив фінансової політики на розвиток суспільства.
17. Сутність та економічна природа податків: історичний генезис.
18. Податкова система України: розвиток та сучасність.
19. Податкова політика держави – формування та вплив на державні
фінанси.
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20. Прямі та непрямі податки: вплив на формування доходної частини
бюджету.
21. Бюджет – основний фінансовий план держави.
22. Порівняльна характеристика бюджетної системи України та однієї із
зарубіжних країн.
23. Особливості бюджетної політики України на сучасному етапі.
24. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку
держави.
25. Порівняльний аналіз доходів і видатків державного бюджету за два
роки.
26. Використання
програмно-цільового
методу
у
бюджетному
плануванні.
27. Бюджетний дефіцит та його вплив на державний борг країни.
28. Причини виникнення дефіциту бюджету та методи його фінансування
в Україні.
29. Структура державного боргу та механізм його формування.
30. Державний борг України та механізм його обслуговування.
31. Вплив державного боргу на фінансовий стан держави.
32. Місцеві фінанси як система.
33. Місцеві бюджети – визначна ланка місцевих фінансів.
34. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності.
35. Зміст і складові міжбюджетних відносин та методи бюджетного
регулювання.
36. Управління фінансами та контроль на регіональному рівні.
37. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування.
38. Джерела формування державних цільових фондів та їх призначення.
39. Недержавний пенсійний фонд, його проблеми та перспективи.
40. Пенсійна реформа в Україні.
41. Зарубіжний досвід створення та діяльності регіональних цільових
фондів.
42. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.
43. Особливості організації фінансів підприємств різних організаційноправових форм господарювання.
44. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
45. Сучасний стан та розвиток фінансів домогосподарств в Україні.
46. Аналіз доходів та витрат домогосподарств в Україні.
47. Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація.
48. Формування та використання сукупних фінансових ресурсів
домогосподарств.
49. Джерела виникнення страхування та етапи його розвитку.
50. Основні сфери впливу розвитку страхування на соціальноекономічний стан суспільства та перспективи їх взаємодії.
51. Класифікація економічних ризиків та особливості їх страхування в
Україні й за кордоном.
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52. Проблеми і перспективи розвитку обов'язкового страхування в
Україні.
53. Стратегічні напрямки розвитку страхового ринку України з
урахуванням особливостей сучасного його стану.
54. Порівняльна характеристика систем медичного страхування у
зарубіжних країнах.
55. Проблеми розвитку особового страхування в Україні та шляхи їх
вирішення.
56. Правове регулювання фінансового ринку в Україні.
57. Структура фінансового ринку та його суб’єкти.
58. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова
природа.
59. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку.
60. Формування системи фінансових органів та інституцій в Україні.
61. Механізм управління фінансовою системою в Україні.
62. Організація та здійснення фінансового контролю в Україні.
63. Вплив податкової та бюджетної політики на ресурсний потенціал
суб’єктів господарювання.
64. Проблеми та перспективи формування фондового ринку України.
65. Іноземний досвід реформування пенсійних систем.
66. Іноземні
інвестиції
як
важливий
ресурс
забезпечення
макроекономічної стабільності України.
67. Проблеми фінансування соціальних зобов’язань держави.
68. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на фінансову
безпеку держави.
69. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи.
70. Державна політика зростання доходів населення та його
платоспроможності.
5.1.2.Теми курсових робіт з дисципліни
1. Роль і місце фінансів у економічній системі.
2. Джерела і структура фінансових ресурсів на макро- і мікрорівні.
3. Фінансова система та особливості її побудови з урахуванням
державного устрою.
4. Сучасна фінансова політика України, її стратегічні та тактичні
завдання.
5. Фіскальна та монетарна політики як основні складові напрямків
фінансової політики держави.
6. Особливості фінансового забезпечення (на прикладі окремого
підприємства, установи, організації чи окремої галузі).
7. Фінансове планування та прогнозування як складові управління
фінансами.
8. Особливості організації фінансового контролю в Україні.
9. Зведений фінансовий баланс держави, особливості його побудови і
призначення.
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10. Баланс грошових доходів та витрат населення та його значення у
системі фінансових балансів країни.
11. Платіжний баланс України та його структура.
12. Бюджетна політика держави та її роль в умовах переходу до ринкової
економіки.
13. Роль державного бюджету в фінансовому забезпеченні економічного і
соціального розвитку України.
14. Особливості формування доходів Державного бюджету та шляхи їх
зміцнення.
15. Особливості формування видатків Державного бюджету та шляхи їх
оптимізації.
16. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації.
17. Державні позики як форма фінансування бюджетного дефіциту.
18. Місцеві бюджети і їх роль в економічному та соціальному розвитку
регіонів.
19. Фіскальні дисбаланси і методи фінансового вирівнювання.
20. Зовнішній борг України та механізм його обслуговування.
21. Внутрішній державний борг України, особливості його
обслуговування.
22. Державний кредит: економічна сутність, призначення і роль.
23. Доходи місцевих бюджетів: їх динаміка та тенденції розвитку.
24. Видатки місцевих бюджетів як основа фінансування громадських
послуг.
25. Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні.
26. Фінанси підприємств як основа фінансової системи України.
27. Фінансові методи регулювання господарської діяльності
підприємницьких структур.
28. Формування і використання прибутку підприємств (у розрізі окремих
галузей).
29. Особливості формування доходів домогосподарств.
30. Фінансові ресурси домогосподарств та напрями їх використання.
31. Податкова система України, особливості її становлення та розвитку.
32. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання.
33. Проблемні аспекти оподаткування суб’єктів малого підприємництва в
Україні.
34. Оподаткування юридичних осіб та його роль у забезпеченні доходної
частини бюджетів різних рівнів.
35. Соціальне страхування у системі ринкових відносин.
36. Пенсійний фонд, його формування і використання.
37. Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг.
38. Фінансові проблеми медичного страхування.
39. Страхування життя: стан, проблеми та перспективи розвитку.
40. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.
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41. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів (ринку
акцій; ринку корпоративних облігацій; ринку державних цінних паперів) в
Україні.
42. Фондова біржа як центр торгівлі цінними паперами.
43. Розвиток і регулювання ринку фінансових послуг.
44. Міжнародні фінанси, їх роль та значення в сучасній світовій
економіці.
45. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами
(міжнародними фінансовими організаціями).
46. Бюджетна політика країн з розвиненою ринковою економікою.
47. Основні засади створення та функціонування ЄС.
48. Фінансова безпека як найважливіша складова економічної безпеки
держави.
49. Конкурентоспроможність держави як складова фінансової безпеки.
50. Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову систему держави.
6. Методи навчання
Основні методи навчання, що використовуються за темами дисципліни
«Фінанси»:
6.1. Проведення лекцій із застосуванням методів діалогового навчання.
Проведення лекцій із застосуванням мультимедійного проектору шляхом
показу слайдів у Microsoft PowerPoint (презентація).
6.2. Семінарські заняття – при проведенні аудиторних занять з навчальної
дисципліни «Фінанси» використовуються такі інтерактивні методи навчання,
як: метод кейсу, метод інциденту, рольові й ділові ігри.
Серед найважливіших засобів навчання особливо варто відзначити засоби
візуалізації (слайди, схеми, таблиці, рисунки тощо), які використовують у
поєднанні з активною діяльністю студентів. Індивідуальні завдання мають
переважно дослідницький характер.
6.3. Практичні заняття – форма навчального заняття, за якої викладач
організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної
дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом
індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення
таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі
- тестах для виявлення ступеня оволодіння необхідними теоретичними
положеннями, наборі завдань різного рівня складності для розв'язування їх на
занятті. Воно включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і
навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її
обговорення за участю студентів, розв'язування завдань із їх обговоренням,
розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.
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7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий
контроль (екзамену)
1. Соціально-економічна сутність фінансів. Фінанси в системі ринкових
відносин.
2. Функції фінансів.
3. Фінансові категорії.
4. Генезис категорії фінансів.
5. Еволюція фінансів.
6. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права.
7. Фінансова система України, її склад та структура.
8. Правове регулювання фінансової діяльності держави.
9. Сутність та основні завдання фінансової політики.
10. Фінансова стратегія та фінансова тактика.
11. Фінансовий механізм та його складові.
12. Система управління державними фінансами.
13. Організація фінансового контролю в державі.
14. Економічна сутність і функції податків.
15. Елементи податку, їх характеристика.
16. Податкова система і податкова політика держави.
17. Класифікація податків.
18. Характеристика основних податків податкової системи України.
19. Економічна сутність і призначення бюджету.
20. Склад доходів бюджетів.
21. Склад видатків бюджетів.
22. Бюджетна система та принципи її побудови.
23. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення.
24. Класифікація видів бюджетного дефіциту.
25. Основні концепції збалансованості бюджету.
26. Методи фінансування бюджетного дефіциту.
27. Державний кредит як специфічна ланка державних фінансів. Зв'язок
державного кредиту з бюджетним дефіцитом.
28. Основні функції та основні види державного кредиту.
29. Державні запозичення як основна форма державного кредиту, їх
класифікація.
30. Державний борг: його сутність, види, причини виникнення.
Управління державним боргом.
31. Місцеві фінанси, їх сутність, значення в економічному розвитку
регіонів.
32. Елементи системи місцевих фінансів.
33. Система місцевих бюджетів в Україні.
34. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.
35. Поняття бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму.
Фінансове вирівнювання регіонів.
36. Загальнодержавні цільові фонди, їх основне призначення.
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37. Цільові бюджетні фонди та державні позабюджетні фонди, їх
формування та класифікація.
38. Загальнодержавні позабюджетні фонди, що створені в Україні.
39. Недержавні фінансові фонди: пенсійні фонди, благодійні фонди.
40. Фінанси підприємств як основа фінансової системи. Об’єкт і суб’єкти
і фінансів підприємств.
41. Економічні відносини підприємств, їх групування. Функції фінансів
підприємств.
42. Основи організації фінансів підприємств.
43. Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств.
44. Прибуток підприємства: його роль, формування, розподіл та
використання в умовах сучасної системи оподаткування.
45. Структурно-логічна схема формування чистого прибутку (збитку)
підприємства.
46. Сутність і склад фінансів домогосподарств.
47. Основні доходи та основні видатки домогосподарств.
48. Класифікація доходів та видатків домогосподарств. Утворення фондів
домогосподарств.
49. Структура доходів та видатків домогосподарств України.
Заощадження та інвестиції домогосподарств.
50. Сутність, принципи, види та роль страхування.
51. Галузі страхування.
52. Страховий ринок.
53. Вторинний страховий ринок (перестрахування і співстрахування).
54. Доходи та витрати страховика.
55. Сутність та функції фінансового ринку.
56. Суб’єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції.
57. Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб’єкти
фінансового ринку.
58. Класифікація та характеристика основних інструментів фінансового
ринку.
59. Часова та інституційна структура фінансового ринку.
60. Кредитний ринок як частина фінансового ринку, його характеристика.
61. Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку, його структура.
Класифікація цінних паперів за основними ознаками.
62. Фондова біржа, її функції та операції.
63. Сутність і функції фінансового менеджменту
64. Політика фінансового менеджменту.
65. Управління беззбитковістю діяльності підприємства в умовах впливу
фінансових ризиків.
66. Основи управління активами підприємства та їх структурою
67. Сутність і функції міжнародних фінансів.
68. Політика міжнародних фінансів.
69. Міжнародний фінансовий ринок та його структура.
70. Фінанси міжнародних організацій та інституцій.

22

71. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки. Основні
загрози фінансовій безпеці держави.
72. Сутність бюджетної та податкової безпеки на сучасному етапі
економічних реформ.
73. Вплив державних боргів на фінансову безпеку держави. Заходи
підвищення боргової безпеки держави.
74. Грошово-кредитна політика як складова частина фінансової безпеки
держави. Інфляція як індикатор фінансової безпеки. Валютна безпека держави.
75. Інвестиційна складова фінансової безпеки держави.
76. Основні аспекти фінансової системи Сполучених Штатів Америки.
77. Особливості функціонування фінансової системи Японії.
78. Основні положення побудови фінансової системи Великобританії,
Німеччини та Франції.
79. Основи функціонування фінансової системи Скандинавських країн.
80. Валютна інтеграція Європейського Союзу і перспективи розвитку
фінансової системи ЄС.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути: екзамени
(комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні
звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на
лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем
вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з
навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються такі
види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо);
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самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення
конспектів першоджрел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань,
підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних
технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на
наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання
тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої
освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
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(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна
робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час
аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
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„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

75 – 81

68 –74

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Нормативна література:
1. Конституція України, прийнята Законом № 254к/96-ВР від 28.06.1996
р. / Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
2. Бюджетний кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
3. Господарський Кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Земельний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Митний кодекс України: зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
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6. Податковий кодекс України: зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
7. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
9. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік:
Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
07.12.2000
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
11. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від
20.05.1999
р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
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