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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

спеціальність, 

освітньо-професійна 

програма,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  
(шифр і назва) 

ВИБІРКОВА 

Модулів – 1 

Спеціальність   

073 «Менеджмент» 

 

Освітньо-професійна 

програма 

«Менеджмент» 

Рік підготовки: 

2-й 

 

Змістових модулів – 2   

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітній ступінь:  

бакалавр 

 

32 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

42 год. 82 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 53% / 47%; 

для заочної форми навчання – 9% / 91%. 

 

 

 



4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

Метою викладання дисципліни «Гроші, фінанси та кредит» є формування у 

студентів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і 

практичних навичок з таких економічних категорій, як гроші, валюта, кредит, грошовий, 

фінансовий та валютний ринки і визначення на цій основі методологічних засад 

формування, розвитку та діяльності  грошової, валютної, кредитної та банківської 

систем; 

Завданням вивчення курсу є засвоєння студентами цілісної системи знань про 

сутність і теоретичних аспектів функціонування та розвитку фінансів в умовах ринкової 

економіки; діяльності податкової та бюджетної систем, набуття практичних навичок з 

питань формування та використання державних доходів, утворення і розподілу 

грошових доходів підприємницьких структур; організації інфраструктури фінансового 

ринку та фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- сутність та функції грошей, грошового обігу і кредиту; 

- існуючі концепції походження грошей; 

- сутність, види та еволюцію грошових систем; 

- методи державного регулювання грошового обороту і грошового ринку; 

- сутність, причини, економічні та соціальні наслідки інфляції; 

- сутність та види грошових реформ; 

- поняття валюти та валютних відносин, основи організації валютного ринку; 

- механізм  функціонування кредитної системи; 

- організацію і порядок кредитування; 

- теоретичні основи процента, його функції та роль; 

- теоретичні засади діяльності фінансових посередників грошового ринку; 

- основи організації діяльності центральних банків, їх основні функції; 

- призначення та основи функціонування міжнародних валютно-кредитних установ; 

- фінансову систему, її внутрішню та інституційну структуру; 

- економічну сутність податків, їх призначення та принципи оподаткування; 

- економічну сутність та структуру міжнародних фінансів, основні міжнародні 

фінансові інститути. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- визначати показники грошових агрегатів та грошової бази; 

- розраховувати швидкість обігу грошей; 

- проводити аналіз змін руху маси грошей в обігу; 

- визначати рівень грошово-кредитного мультиплікатора; 

- прогнозувати зміну пропозиції грошей на основі впливу рівня грошово-кредитного 

мультиплікатора; 

- розраховувати види інфляції, річний рівень інфляції; 

- визначати фінансові результати та дохід банку; 

- розраховувати величину валютних курсів; 

- розраховувати основні вимірники процентних ставок; 

- застосовувати принципи і методи фінансового планування; 

- розраховувати прямі та непрямі податки; 

- визначати номінальну ціну та курс акцій; 

- розраховувати додаткову прибутковість цінного паперу. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження 

грошей. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва 

та обміну. Роль держави у створенні грошей. 

Суть грошей. Форми грошей та їх еволюція. Гроші як загальний еквівалент і 

абсолютно ліквідний актив. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв'язок грошей з 

іншими економічними категоріями. 

Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від 

звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Різновиди 

сучасних кредитних грошей. Роль держави у затвердженні кредитних зобов'язань 

як грошей. 

Функції грошей. Гроші як «міра вартості», «засіб обігу», «засіб 

нагромадження», «засіб платежу». Світові гроші. Роль грошей в ринковій 

економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні і соціальні 

процеси.  

Література: [1], [2], [5], [7]. 

 

Тема 2. Грошовий грошова маса та грошовий обіг 

 

Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації 

функціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Грошова база. 

Особливості побудови показників грошової маси в Україні. Поняття грошового 

обігу як процесу руху грошей та його економічна основа.  

Економічна основа та загальна схема сукупного грошового обороту. 

Структура сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. Фінанси. Кредит. 

Суб’єкти грошового обороту. 

Основні сфери грошового обороту. Готівковий та безготівковий грошовий 

оборот: поняття, причини існування, переваги та недоліки.  

Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її 

визначають.  

Література: [2], [3], [5], [8], [9]. 

 

 

 
Тема 3. Грошовий ринок 

 

            Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Економічна суть грошового ринку. Види 

грошового ринку та їх характеристика. Інституційна модель грошового ринку.  
 Суть і структура грошового ринку. Ринок грошей. Ринок капіталів. Суб'єкти грошового 

ринку. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового ринку. 

  Основи механізму функціонування ринку грошей: попит на гроші, пропозиція грошей, 

рівновага на грошовому ринк. .Грошовий ринок та інфляція. Причини інфляції. Соціально-

економічні наслідки інфляції. Особливості інфляції в Україні.  
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Література: [1], [2], [3], [5], [8], [9]. 

 
Тема 4.  Грошові системи 

 

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі 

побудови грошових систем. Призначення та місце грошової системи в 

економічній системі країни. 

Елементи грошової системи та їх характеристика. Склад грошової системи. 

Система безготівкових розрахунків . Система готівкового обігу. Основні типи 

грошових систем, їх еволюція. Державне регулювання грошової сфери та 

грошово-кредитна політика центрального банку. 

  Становлення й розвиток грошової системи України. Загальна 

характеристика грошових систем зарубіжних країн. Фіскально-бюджетна 

політика в системі державного регулювання ринкової економіки.  

Грошові реформи як механізм стабілізації грошового обігу. Види грошових 

реформ. Грошова реформа в Україні та її наслідки.  

Література: [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9]. [10]. 

 

 

Тема 5. Валютні відносини та валютні системи 

 

Суть і види валютних відносин. Валюта: поняття, види. Валютний ринок, 

суб’єкти та об’єкти валютного ринку. Валютний курс: суть, основи формування, 

види, порядок визначення. Режими валютних курсів. Конвертованість валюти. 

Рівні конвертованості валют. 

Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання 

валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. Золотовалютні 

запаси в системі валютного регулювання. Режим валютного курсу в Україні. 

Повноваження Міжнародного валютного фонду у сфері валютного регулювання. 

Валютні системи. Еволюція світової валютної системи.  

Література [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9]. [10]. 

 
Тема 6. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи 

 

Суть кредиту. Форми та види кредиту. Функції та роль кредиту в розвитку 

економіки.  

Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва 

Поняття кредитної системи. Структура кредитної системи. Банківська 

система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування. Різниця між 

банківською системою і небанківськими кредитно-фінансовими інститутами.  

 Центральний банк – орган державного регулювання економіки. Основні 

функції НБУ. Організаційна структура НБУ 

Поняття, завдання та функції комерційних банків. Типи комерційних банків. 

Правова основа діяльності комерційних банків. Банківські операції. 

Роль комерційних банків в економіці країни. Функції комерційних банків. 

Інструменти правового впливу на діяльність комерційних банків. Правове 

регулювання діяльності комерційних банків в Україні. 
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Структура кредитної системи. Діяльність небанківських фінансово-

кредитних установ. Особливості функціонування небанківських кредитно-

фінансових установ в Україні. 

Література [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9]. [10]. 

 

Тема 7. Сутність фінансів та  їх функції. Фінансова система та 

фінансовий механізм. 

 

Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Функції 

фінансів: розподільча, контрольна.  

Поняття фінансової системи. Державні фінанси як провідна складова 

централізованих фінансів суспільства. Фінанси суб'єктів господарювання та їх 

роль у розвитку національної фінансової системи. 

Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави. Фінансова 

політика. Зміст та значення фінансової політики. Фінансовий механізм: поняття і 

склад. Фінансове планування: суть, завдання. Система фінансових планів.  

Фінансовий контроль: зміст і значення, види, форми, методи. Органи, що 

здійснюють фінансовий контроль. 

Зміст правових норм, що регулюють фінансові відносини в Україні, 

визначених системою фінансового права. Система фінансових органів в Україні. 

Проблеми становлення і розвитку фінансової системи України. Види фінансових 

санкцій, їх зміст, особливості застосування. 

Література [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9]. [10]. 

 

 

 

 

Тема 8. Бюджет і бюджетна система 

 

Сутність та призначення бюджету. Об’єкти і суб’єкти бюджетних відносин. 

Функції бюджету. 

Характеристика бюджету як економічної категорії. 

Бюджет як основний фінансовий план держави. Показники стану бюджету – 

бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит. Особливості державного бюджету на 

поточний рік. Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови 

бюджетної системи. Бюджетний процес, його стадії.  

Бюджетна система в Україні. Бюджетна реформа в Україні, напрями її 

проведення. 

Література [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9]. [10]. 

 

Тема 9. Податки і податкова система  

 

Суть, призначення та необхідність податків. Функції податків. Принципи 

оподаткування.  

Класифікація податків. Прямі та непрямі податки. 

Об’єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і 

методи її побудови. Податкова система України, етапи її становлення. 
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Податкова  політика. Особливості оподаткування туристичних та готельно-

ресторанних  підприємств.  

Література [1], [3], [4], [5], [7], [8], [9]. [10]. 

 

Тема 10. Міжнародні фінанси 

Суть і функції міжнародних фінансів. Світовий фінансовий ринок. Валютний 

курс: поняття, методи формування. Фінанси міжнародних фінансових організацій 

та міжнародних фінансових інституцій. 

Завдання і функції міжнародних фінансових організацій і міжнародних 

фінансових інституцій. Група Світового банку. Основні напрямки діяльності 

Міжнародного валютного фонду. Співпраця України з міжнародними 

фінансовими інституціями.  

Література [3], [4], [7], [8], [9]. [15]. 
. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

Аудит

орних 

у тому числі с.р. Усь

о-го 

Аудит

орних 

у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

Тема 1. Суть і функції 

грошей 
9 2 2    7 9 1 1    8 

Тема 2. Грошова маса та 

грошовий обіг 
9 2 2    7 9 1 1    8 

Тема 3. Грошовий ринок 9 4 2 2   5 9 1  1   8 

Тема 4. Грошові системи 9 6 4 2   3 9 1 1    8 

Тема 5. Валютні відносини 

і валютні системи 
9 6 4 2   3 9 1 1    8 

Тема 6. Кредит у ринковій 

економіці. Кредитні 

системи 

9 6 4 2   3 9 1  1   8 

Тема 7. Суть фінансів та їх 

функції. Фінансова система 

та фінансовий механізм 

9 6 4 2   3 9 1 1    8 

Тема 8. Податки і 

податкова система  
9 6 4 2   3 9 1  1   8 

Тема 9. Бюджет і бюджетна 

система 
9 6 4 2   3 9 1 1    8 

Тема 10. Міжнародні 

фінанси 
9 4 2 2   5 9 1  1   8 

Усього годин 90 48 32 16   42 90 10 6 4   80 

 

 

Тематика лекційних занять  

(денна форма навчання) 
 

Лекція 1 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

1. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.  

2. Суть грошей. Форми грошей та їх еволюція.  

3. Функції грошей. Світові гроші.  
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4. Роль грошей в ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на 

економічні і соціальні процеси. 

 

Лекція 2 

Тема 2. Грошова маса та грошовий обіг 
1. Грошова маса та основні форми її існування.. Грошова база.  

2. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей та його економічна основа.  

3.Грошовий обіг. Фінанси. Кредит. Суб’єкти грошового обороту. 

4.Готівковий та безготівковий грошовий оборот: поняття, причини існування, переваги та 

недоліки.  

5.Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.  

 

Лекція 3-4 

Тема 3. Грошовий ринок 

1. Економічна суть грошового ринку. Види грошового ринку та їх характеристика.  

2. Ринок грошей. Ринок капіталів. Суб'єкти грошового ринку.  

3.Основи механізму функціонування ринку грошей: попит на гроші, пропозиція грошей, 

рівновага на грошовому ринку. 

4.Грошовий ринок та інфляція. Причини інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

Особливості інфляції в Україні. 

Лекція 5-6 

Тема 4.  Грошові системи 

1.Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових 

систем.  

2. Система безготівкових розрахунків . Система готівкового обігу.  

3.Державне регулювання грошової сфери та грошово-кредитна політика центрального банку. 

4.Грошові реформи як механізм стабілізації грошового обігу. Види грошових реформ. Грошова 

реформа в Україні та її наслідки. 

 

Лекція 7-8 

Тема 5. Валютні відносини та валютні системи 
1.Суть і види валютних відносин. Валюта: поняття, види.  

2.Валютний ринок, суб’єкти та об’єкти валютного ринку. Валютний курс: суть, основи 

формування, види, порядок визначення.  

3.Валютне регулювання: суть і необхідність.  

4.Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання.  

5.Повноваження Міжнародного валютного фонду у сфері валютного регулювання.  

 

Лекція 9-10 

Тема 6. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи 

1.Суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на поворотній основі  

2.Поняття кредитної системи. Структура кредитної системи.  

3.Центральний банк. Основні функції НБУ. Організаційна структура НБУ 

4.Поняття, завдання та функції комерційних банків. Типи комерційних банків.  

5.Структура кредитної системи. Суть посередництва.  

6.Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ. Особливості функціонування 

небанківських кредитно-фінансових установ в Україні. 

 

Лекція 11-12 

Тема 7. Сутність фінансів та  їх функції. Фінансова система та фінансовий механізм. 

1. Сутність. джерела та функції фінансів.  

2.Поняття фінансової системи. Структура фінансової системи.  

3.Державні фінанси. Фінанси суб'єктів господарювання та їх роль у розвитку національної 

фінансової системи. 

4.Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави.  
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5.Фінансова політика. Фінансовий механізм.  

6.Фінансове планування. Фінансовий контроль 

Лекція 13-14 

Тема 8. Бюджет і бюджетна система 

1.Сутність та призначення бюджету. Функції бюджету. 

2.Характеристика бюджету як економічної категорії. 

3. Показники стану бюджету.  

4.Бюджетна система в Україні.  

Лекція 14-15 

Тема 9. Податки і податкова система  
1.Суть, призначення та необхідність податків. Функції податків. Принципи оподаткування.  

2.Класифікація податків. Прямі та непрямі податки. 

3.Поняття податкової системи і методи її побудови.  

4.Податкова система  

5.України, етапи її становлення. 

6.Податкова  політика.  

Лекція 16 

Тема 10. Міжнародні фінанси 

 

1.Суть і функції міжнародних фінансів.  

2.Світовий фінансовий ринок.  

3.Фінанси міжнародних фінансових організацій та міжнародних фінансових інституцій. 

4.Група Світового банку. Основні напрямки діяльності Міжнародного валютного фонду.  

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суть і функції грошей  

2 Тема 2. Грошова маса та грошовий обіг  

3 Тема 3. Грошовий ринок 2 

4 Тема 4. Грошові системи 2 

5 Тема 5. Валютні відносини і валютні системи.  

Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота №1 

2 

6 Тема 6. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи 2 

7 Тема 7. Суть фінансів та їх функції. Фінансова система та фінансовий 

механізм 

2 

8 Тема 8. Податки і податкова система 2 

9 Тема 9. Бюджет і бюджетна система 2 

10 Тема 10. Міжнародні фінанси  

Підсумкове заняття. Модульна контрольна  робота №2 

2 

 Разом: 16 

 
7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 
Самостійна робота студента полягає в: 

- опрацюванні лекційного матеріалу; 

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел; 

- підготовці до практичних занять; 

- виконанні індивідуальних розрахункових робіт; 

- підготовці до написання модульних контрольних робіт. 
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Завдання та порядок виконання самостійної роботи містяться у Методичних вказівках 

для самостійної роботи студентів з дисципліни «Гроші, фінанси та кредит», які є окремим 

виданням. 

 

 
8. Індивідуальні завдання 

Індивідуальних науково-дослідних завдань не передбачено. 

 

9. Методи навчання 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в освоєнні 

поставлених завдань навчальної дисципліни. 

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

ситуаційних завдань, оцінювання знань студентів. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

10. Методи контролю 

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни є:  

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

 2) виконання домашніх завдань.  

Об’єктами проміжного контролю знань студентів з дисципліни є: виконання модульних 

(контрольних) завдань; виконання індивідуальних самостійних завдань. 

 У процесі оцінювання систематичності та активності роботи студента на практичних 

заняттях враховується: 

 - рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях;  

- активність при обговоренні дискусійних питань;  

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо. 

 У процесі оцінювання виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під час 

опанування відповідного змістовного модулю. У процесі оцінювання виконання самостійної 

роботи (індивідуальних завдань) враховується: ступінь опрацювання та засвоєння теми в цілому 

чи окремих питань, розв’язування задач, складання тестів тощо. Періодичний модульний 

контроль проводиться у формі тестів та розв’язання практичних завдань. Порядок вивчення та 

оцінювання дисципліни доводиться до відома студентів протягом семестру. Основна форма 

підсумкового контролю – залік.  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою: 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується заліком, становить за поточну успішність 100 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суть і функції грошей 7 

2 Тема 2. Грошова маса та грошовий обіг 7 

3 Тема 3. Грошовий ринок 5 

4 Тема 4. Грошові системи 3 

5 Тема 5. Валютні відносини і валютні системи 3 

6 Тема 6. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи 3 

7 Тема 7. Суть фінансів та їх функції. Фінансова система та фінансовий 

механізм 

3 

8 Тема 8. Податки і податкова система 3 

9 Тема 9. Бюджет і бюджетна система 3 

10 Тема 10. Міжнародні фінанси 5 

 Разом  42 
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Рівень знань оцінюється за національною системою, виходячи з таких критеріїв: 

1. «зараховано» - студент протягом семестру давав правильні відповіді на тестові 

завдання на підсумковій контрольній роботі; використовував достовірні дані при 

відповіді на питання; демонстрував знання законодавчих актів України, інструкцій, 

підручників, посібників; набрав протягом семестру 51 бал і більше. 

2. «не зараховано з можливістю повторного складання» - студент неправильно 

відповідав на більшу частину питань на семінарських заняттях або не давав 

вичерпних відповідей на поставлені питання; набрав протягом семестру від 21 до 50 

балів. 

3. «не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» - студент 

неправильно відповідав на більшу частину питань на семінарських заняттях або не 

дав вичерпних відповідей на поставлені питання; у відповідях на питання відсутні 

аргументи; набрав протягом семестру до 20 балів. 

 

 Розподіл балів, що присвоюється студентам 

денної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота 
СР Сума 

Змістовий модуль 1 (45 балів) Змістовий модуль 2 (45 балів) 
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100 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 МКР

1 

Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 МКР2 

6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 15 

Т1, Т2 … Т10 – теми змістових модулів 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

заочної форми навчання 

Індивідуальне завдання (самостійна робота) у формі Word-документа і презентації – 30 

балів; робота на практичних заняттях – 20 балів; залікова письмова робота – 50 б. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка за шкалою ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

залікова оцінка 

90-100 A   

Зараховано  81-89 B 

71-80 C 

61-70 D 

51-60 E 

21-50 FX  Незараховано 

0-20 F Незараховано без права перездачі 

 

12. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни: 

 - програма навчальної дисципліни;  

- робоча програма навчальної дисципліни;  

- силабус навчальної дисципліни; 

- підручник  

- опорний конспект лекцій (на паперовому та електронному носіях);  

- плани практичних занять; 

 - методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, 

поточного і підсумкового контролю їхніх знань з дисципліни  
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13. Рекомендована література 

 

Основна  
1. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, 

№ 15-16, № 17, ст.112 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text  із змінами та 

доповненнями. 

2. Про банки і банківську діяльність. З а к о н У к р а ї н и  // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 

3. Вовчак О.Д. Гроші та кредит. Київ: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2020. – 424 с.  

4. Левченко Л.В. Гроші та кредит: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 

2020. – 224 с. 

5. Венгер В., Коваленко Д. Фінанси, гроші та кредит. Теорія та практика. Підручник. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2019. – 578 с.  

6. Тимохова Г. Фінанси, гроші та кредит. Київ : Видавничий дім "КОНДОР", 2019. – 592 с.  

 

Допоміжна  

7. Воронская Е.А.  Податки в Україні: від теорії до практики, навчальний курс. Акцент ПП, 

2021. – 464 с. 

8. Мандрик О.В., Мороз В.П. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні 

проблеми та їх перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. 

праць. Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. –Том 29..№ 4. 2019 . – С. 67-71. 

9. Колесников О., Бойко Д., Коковіхіна О. Історія грошей та фінансів. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2017 – 140 с.  

10. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Крупка М.І., Андрущак 

Є.М., Пайтра Н.Г. та інші. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 526 с. 
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