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1.  Опис  навчальної  дисципліни  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

4,0. 

Галузь знань  

 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 (шифр і назва) 

Нормативна 

Модулів – 2. Освітня програма : 

146   -  Менеджери 

(управителі) у фінансовій 

роботі 

2414.2 - Професіонали з 

фінансово-економічної 

безпеки 

2441.2- Економісти 

2310 - Викладачі 

університетів та вищих 

навчальних закладів 

 

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 4. 2,3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_____________  

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 год.  

4,5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 3  год.,  

самостійної роботи 

студента –  7   год.  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

 

56 год.  

Практичні, семінарські  

28 год.  

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

156 год.  

Індивідуальні завдання:  год. 

Вид контролю: залік  – 4 

семестр  

Іспит - 5 семестр 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 44% до 56%,  

 

 

 

 



2.  Мета  та  завдання  навчальної  дисципліни 

 

Метою дисципліни є формування знань про закономірності, які склалися 

в теперішній час у сфері грошових та кредитних відносин, розкрити шляхи 

використання цих відносин в практиці господарювання, визначити сукупність 

заходів, які забезпечують використання грошово-кредитної політики держави з 

метою регулювання та стабілізації фінансової системи країни. 

Завдання дисципліни є: 

- засвоєння понятійного апарату теорії грошей та кредиту;  

- вивчення нормативних і законодавчих актів, щодо грошового обігу і 

кредитних відносин в Україні; 

- усвідомлення економічних процесів. 

В результаті вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студент повинен:  

знати:  

- теоретичні основи грошового обігу і кредиту; 

- законодавчу базу щодо грошового обігу, кредитних відносин, дії НБУ і 

комерційних банків; 

- практично застосовувати теоретичний матеріал у практичній діяльності 

шляхом використання методів організації безготівкового та готівкового 

розрахунків у господарської діяльності, організації і порядку кредитування 

суб'єктів ринкових відносин; 

- особливості взаємовідносин з банківськими та небанківськими фінансовими 

установами. 

            вміти: 

- аналізувати і характеризувати стан грошової і кредитної системи України; 

- аналізувати і характеризувати грошову політику уряду України; 

- аналізувати дії і функції банківської системи України.  

 

     Компетеції, які студент має отримати під час вивчення предмету: 

- здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на 

міжнародному та національному фінансовому ринках; 

- здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх 

сегментах фінансового ринку і знаходити відповідні рішення з чіткими 

визначеннями припущень та ризиків. 

- здатність розуміти та уміло використовувати математичні методи та моделі, 

які часто використовуються у фінансовому плануванні і економічних прогнозах; 

- здатність розв’язувати широке коло проблем і поставлених задач шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних і практичних 

методів, засвоєних з програми фінансів і кредиту; 

- здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для 

проведення економічних розрахунків і фінансового планування; 

- здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин /  4  кредити 

ECTS. 



            3.  Програма  навчальної  дисципліни  

Змістовний модуль 1. "Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий 

обіг та модель грошового ринку". 

Тема 3.1.1. Сутність і функції грошей. 

Походження, сутність та вартість грошей. Форми грошей та їх еволюція. Функції 

грошей та їх характеристика. Взаємозв'язок функцій та вплив на них зміни вартості 

грошей. Гроші та кругообіг продуктів та доходів. Роль державного сектору у кругообіг 

продуктів та доходів. Класична теорія грошей і сучасний монетаризм. 

Тема 3.1.2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

Суть і структура: грошового обігу. Економічні основи, суб'єкти та ринки, які   

обслуговують грошовий обіг. Характерні риси руху грошей. 

Види грошового обігу та їх характеристика. Форми безготівкових розрахунків. 

Модель грошового обігу, грошові потоки та механізм їх балансування. 

Закон грошового обігу. Грошова маса та її структура. Швидкість обігу грошей та 

фактори що її визначають. Методи регулювання грошового обігу.  

Тема 3.1.3. Грошовий ринок. 

Суть грошового ринку. Об'єкти, суб'єкти та інструменти грошового ринку.                                                                

Характеристика основних грошових потоків грошового ринку. Канали руху грошових 

потоків та фінансовий (грошовий) ринок. Структура грошового ринку. Характеристика 

основних видів грошового ринку: ринку короткострокових позик, ринку 

короткострокових фінансових активів, ринку цінних паперів, ринку середньо- і 

довгострокових позик.  

Тема 3.1.4. Грошові системи. 

Поняття грошової системи. Характеристика основних елементів грошової 

системи. 

Призначення грошової системи та її місце у економічній системі країни. Органи 

регулювання та контролю за грошовим обігом. Види грошових знаків. Типи грошових 

систем та їх характеристика. Становлення грошової системи України. 

3.2. Модуль №2 "Принципи організації та моделі побудови валютних 

систем, грошово-кредитна політика." 

Тема 3.2.1. Інфляція та грошові реформи. 

Сутність інфляції і інфляційний процес. Етапи інфляційного процесу. Причини і 

наслідки   інфляції. Форми інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат, фіскальна 

інфляція, імпортна інфляція. Види інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція. Типи 

інфляції: відкрита, за балансова, очікувана. 

Показники вимірювання інфляції. Особливості інфляційного процесу на Україні. 

Форми і методи антиінфляційної політики. 

Суть грошової реформи. Мета грошової реформи. Класифікація грошових 

реформ. Характеристики основних видів грошових реформ: класифікація, девальвація, 



ревальвація та інші. Моделі грошових реформ. Характеристика грошової реформи в 

Україні. 

Тема 3.2.2. Валютний ринок і валютні системи. 

Валютні відносини. Валюта і гроші. Валютні відносини та валютна система. 

Валютний ринок та валютний курс. Валютна політика та валютне регулювання. 

Регулювання валютного курсу національної валюти. Валютний контроль. Валютні 

операції комерційного банку. Валютні ризики. 

Тема 3.2.3. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна 

політика. 

Загальна модель формування пропозиції грошей, її складові: грошова база і 

грошово-кредитний мультиплікатор. Вимірники пропозиції грошей та наслідки її 

зростання. Суб’єкти впливу на пропозицію грошей: центральний банк, комерційні 

банки, небанківські інститути.  

Роль грошово-кредитної політики у формуванні пропозиції грошей. Можливості 

та інструменти впливу центрального банку на грошову базу і грошовий 

мультиплікатор. 

Тема 3.2.4. Роль грошей у ринковій економіці. 

Поняття ролі грошей, її відмінність від рівня розвитку товарного виробництва та 

ринку. Бартерна і монетарна форми організації економічних відносин, переваги 

монетарної економіки перед бартерною. 

Дискусії щодо нейтральності грошей відносно реальної економіки. Кейнсіанські 

та монетаристські  погляди на зв'язок між зміною маси грошей і діловим циклом. 

Передавальні механізми впливу грошей на реальну економіку: грошовий, 

кредитний, балансовий, їх взаємозв’язок та ефективність. 

3.3. Модуль №3 "Роль і місце кредиту в соціально- 

економічному просторі". 

Тема 3.3.1. Теорія грошей. 

Напрямки розвитку теорії грошей. Номіналістична теорія. Класична кількісна 

теорія грошей. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Теорія касових 

залишків. Кількісна теорія попиту на гроші. Кейнсіанські трактування кількісної теорії 

грошей. Теорія переваги ліквідності Кейнса. Монетаризм. Теоретичні моделі попиту та 

пропозиції грошей. 

Тема 3.3.2. Сутність і функції кредиту. 

Сутність кредиту. Кредит як форми руху цінності на поворотній основі. Кредит 

як одна з форм економічних відносин. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільних 

відносин. Об’єкти та суб’єкти кредиту. Позичковий капітал та кредит. 

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. 

Економічні чинники необхідності кредиту та особливості його прояву у різних сферах 

економіки. 

Функції кредиту, їх сутність, призначення та прояви в економічній практиці. 



Стадії та закономірності руху кредиту. Поняття стадії руху кредиту та їх перелік. 

Закономірності руху кредиту. 

Тема 3.3.3. Форми, види і роль кредиту. 

Форми і види кредиту. Поняття форми кредиту, критерії їх класифікації. 

Переваги та недоліки кожної форми кредиту. 

Поняття виду кредиту та критерії їх класифікації. Економічна характеристика 

основних видів кредиту6 банківського, комерційного, споживчого, державного. 

Банківський кредит як центральний вид кредиту. 

Економічні межи кредиту. Поняття межі кредиту, сучасні дискусії щодо меж 

кредиту. Кредит в умовах інфляції.  

Тема 3.3.4. Теоретичні засади процента. 

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

Види процента залежно від виду позичкових інструментів. Відмінності часових 

графіків виплат за різними борговими інструментами. Основні вимірники процента: 

поточна цінність; дохід на момент погашення; поточний дохід; дисконтний дохід; 

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

боргових зобов’язань та їх зв'язок зі ставкою процента. 

Теоретичні засади формування попиту на активи. Теорія вибору портфеля, 

основні чинники вибору активів. Роль диверсифікації у виборі портфеля активів. 

 

3.4. Модуль №4 "Система фінансового посередництва на етапі глобалізації 

фінансових відносин". 

Тема 3.4.1. Фінансові посередники грошового ринку. 

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Послуги фінансових 

посередників. Зменшення ризику. Збільшення ліквідності. Інформаційні послуги. Банки 

як провідні інституції фінансового посередництва. Функції банків. 

Небанківські фінансові інституції: страхові компанії, ломбарди, лізингові та 

факторингові компанії, інвестиційні фонди. Фінансове регулювання. Банківська 

система в механізмі фінансового регулювання. Інновації у фінансовому посередництві. 

Тема 3.4.2.  Теоретичні засади діяльності комерційних банків. 

Поняття, види та призначення комерційних банків. Основи організації діяльності 

та управління комерційним банком. Загальна характеристика банківських операцій. 

Комісійно-посередницькі банківські операції. Організація та прогнозування готівкового 

обігу. Банківські послуги. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 

Тема 3.4.3. Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління. 

Походження та організація діяльності центрального банку. Функції центрального 

банку. Банківське регулювання і банківський нагляд. Процентна політика. Обов’язкові 

(мінімальні) резерви. Політика операцій на відкритому ринку. Політика 

рефінансування.  



Становлення та особливості функціонування Національного банку України. 

Структура НБУ та його функції. Основні засади проведення грошово-кредитної 

політики. 

Тема 3.4.4. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх співробітництва з 

Україною. 

Міжнародний валютний фонд у системі валютно-кредитних відносин. Механізми 

пільгового та екстреного фінансування МВФ. Резервні частки. Підтримка фондів 

валютної стабілізації.  

Світовий банк та його складові інституції. Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку. Ресурси, фінансові інструменти та кредити МБРР. Міжнародна фінансова 

корпорація. Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороння Агенція Гарантії 

Інвестицій. 

Міжнародні регіональні кредитно-фінансові інституції. Європейський 

інвестиційний банк. Європейський банк реконструкції та розвитку. Опосередковане 

фінансування. 

  

4. Структура  навчальної  дисципліни 
Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель 

грошового ринку 

Тема 1. 

Сутність і 

функції 

грошей 

15 4 1 - - 10 - - - - - - 

Тема 2. 

Грошовий обіг 

і грошові 

потоки 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Т е м а  3 .  

Грошовий 

ринок  

15 3 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. 

Грошові 

системи 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем  1 

60 14 7 - - 39 - - - - - - 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2. Принципи організації та моделі побудови валютних систем, 

грошово-кредитна політика 

Тема 1. Інфляція 

та грошові 

реформи 

15 4 1 - - 10 - - - - - - 

Тема 2. 

Валютний ринок 

і валютні 

системи 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. 

Механізм 

формування 

пропозиції 

грошей та 

грошово-

кредитна 

політика 

15 3 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Роль 

грошей у 

ринковій 

економіці  

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем  2 

60 14 7 - - 39 - - - - - - 

Усього годин 120 28 14 - - 78 - - - - - - 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі 

Тема 1. Теорія 

грошей 

15 4 1 - - 10 - - - - - - 

Тема 2. Сутність 

і функції 

кредиту 

16 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Форми, 

види і роль 

кредиту 

15 3 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. 

Теоретичні 

засади процента 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем  3 

60 14 7 - - 39 - - - - - - 

Змістовий модуль 4. Система фінансового посередництва на етапі глобалізації фінансових 

відносин 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Фінансові 

посередники 

грошового 

ринку 

15 4 1 - - 10  - - - - - 

Тема 2.  

Теоретичні 

засади 

діяльності 

комерційних 

банків 

16 4 2 - - 10  - - - - - 

Тема 3. 

Центральні 

банки в системі 

монетарного та 

банківського 

управління 

15 3 2 - - 10  - - - - - 

Тема 4. 

Міжнародні 

валютно-

кредитні 

установи та їх 

співробітництва 

з Україною 

14 3 2 - - 9  - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем  4 

60 14 7 - - 39 - - - - - - 

Усього годин 240 56 28   156       

 

 



5.  Теми  семінарських  занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

   

6. Теми  практичних  занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність і функції грошей 1 

2 Грошовий обіг і грошові потоки 2 

3 Грошовий ринок 2 

4 Грошові системи 2 

5 Інфляція та грошові реформи 1 

6 Валютний ринок і валютні системи 2 

7 Механізм формування пропозиції грошей та грошово-

кредитна політика 

2 

8 Роль грошей у ринковій економіці 2 

9 Теорія грошей 1 

10 Сутність і функції кредиту 2 

   11 Форми, види і роль кредиту 2 

12 Теоретичні засади процента 2 

13 Фінансові посередники грошового ринку 1 

14 Теоретичні засади діяльності комерційних банків 2 

15 Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління 

2 

16 Міжнародні валютно-кредитні установи та їх 

співробітництва з Україною 

2 

 Разом 28 

 

7.  Теми  лабораторних  занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

 –  

 

8. Самостійна  робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1 Сутність і функції грошей 10 

2 Грошовий обіг і грошові потоки 10 

3 Грошовий ринок 10 

4 Грошові системи 9 

5 Інфляція та грошові реформи 10 

6 Валютний ринок і валютні системи 10 

7 Механізм формування пропозиції грошей та грошово-

кредитна політика 

10 

8 Роль грошей у ринковій економіці 9 

9 Теорія грошей 10 

10 Сутність і функції кредиту 10 

   11 Форми, види і роль кредиту 10 

12 Теоретичні засади процента 9 

13 Фінансові посередники грошового ринку 10 

14 Теоретичні засади діяльності комерційних банків 10 

15 Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління 

10 

16 Міжнародні валютно-кредитні установи та їх 

співробітництва з Україною 

9 

 Разом 156 

 

9.  Індивідуальні  завдання  

 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 

 

10.  Методи  навчання  

 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:  

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу;  

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;  

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;  

 ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки);  

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань;  

 аналітичний метод – мисленного або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;  



 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;  

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального 

до окремого, одиничного;  

 проблемний виклад матеріалу – для створення й розв’язання проблемної 

ситуації.  

 

11.  Методи  контролю  

 

Для студентів денної форми навчання: письмове опитування на лекціях, усне 

опитування на семінарських заняттях, захист завдання з СРС, аудиторна 

контрольна робота, аудиторне тестування, проведення двох підсумкових рубіжних 

контролів.  

 

12.  Розподіл  балів,  які  отримують  студенти 

 

Кожний змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою.  

Оцінювання академічних успіхів студента з дисципліни «Гроші та кредит» 

здійснюється за такими критеріями та у відповідності до такої методики:  
 

 Лекції 

Семінарські 

(практичні)  

заняття 

Самостійна 

робота 

студента 

Підсумкове 

рубіжне 

опитування 

Разом 
Наймену-

вання 

завдань 

поточне 

опитування 

доповідь, 

відповідь на 

проблемні питання, 

словник.   

завдання для 

закріплення 

матеріалу  

рубіжна к/р  

Лекції  

Семінари  

Самостійна 

робота 

студента 

Підсумкове 

рубіжне 

опитування 

20  

30 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

100 

 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових 

рубіжних контролів за перший та другий змістовні модулі.  
 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

… 100 
Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 

20 30 20 30 20 30 20 30 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS:  



За 

шкалою 

ЕСТS 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною шкалою Визначення** 

A 90 – 100 відмінно 
відмінно – відмінне виконання з незначною 

кількістю помилок 

B 85 – 89 

добре 

дуже добре – вище середнього рівня, але з 

деякими поширеними помилками 

C 75 – 84 
добре – у цілому правильне виконання, але з 

помітними помилками 

D 70 – 74 

задовільно 

задовільно – виконання у повному обсязі, але зі 

значною кількістю недоліків 

E 60 – 69 
достатньо – виконання задовольняє мінімальні 

критерії 

FX 35 – 59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незадовільно – недостатньо: необхідно 

допрацювати 

F 01 – 34 

незадовільно з 

обов'язковим повторним 

курсом 

незадовільно – необхідна серйозна подальша 

робота з повторним вивченням курсу 

 

13.  Методичне  забезпечення  

 

1. Нормативні документи.  

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.  

3. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни. 

 

14.  Рекомендована  література  

 

Основна 

14.1. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 2001.  

14.2. Гроші та кредит. Підручник./ За ред. Савлука М.І. - К.: КНЕУ, 2008. 

14.3. Гроші та кредит: Підручник / Лютий І.О., Любкіна О.В., Рожко О.Д./ - К.: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 559 с. 

14.4. Гурова К. Д., Шелест О. Л., Колупаєва І. В.. Фінанси, гроші та кредит: 

Навч. посібник. – Х.: Світ Книг, 2015. – 672 с. 

14.5.Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно - 

кредитная политика.- М, 1996. 

14.6 Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит : теорія і практика : навч. посіб./ 

Д.І. Коваленко, В.В.Венгер. – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 578с. 

14.7. Колотуха С. М. Гроші та кредит: навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. 

Власюк. - К. : Знання, 2012. - 495 с. 



Допоміжня 

14.8. Кузнєцова Т. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Т. В. Кузнєцова, Н. М. 

Михайличенко, О. О. Кисельова ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - 

Краматорськ : ДДМА, 2012. - 207 с. 

14.9. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник для ВНЗ. - К.: 

Знання, 2003.  

14.10. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. 

— К.: Атіка, 1999. 

    14.11. Футало Т. В. Гроші і кредит: навч. посіб. / Футало Т. В., Оліярник В. В., 

Черевко Х. Л. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. 

акад., 2013. - 431с. 

 
Інформаційні ресурси 

 

14.12. http: // www. globalpolicy. igc. org  новини світового бізнесу, 

інвестицій та фінансів. 

14.13. http: // www. iplanet. net/fdisurvey  інформація щодо світових потоків 

прямих інвестицій. 

14.14. http: // www. oecd. org  офіційний сайт організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), надає інформацію щодо індикаторів 

розвитку країн ОЕСР. 

14.15. http: // www. standartsandpoors. com  сайт компанії Standarts & Poors, 

інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів. 

14.16. http: // www. moodys. com  сайт рейтингового агенства Moody`s, 

інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів. 

14.17. http: // www. transnationale. org  надає інформацію про більш як 10000 

компаній, включаючи ТНК. 

14.18. http: // www. unctad. org/wir/index. htm  інформація щодо оглядів 

світових інвестицій. 

14.19. http: // www. finance. yahoo. com  новини світового бізнесу, інвестицій 

та фінансів. 

14.20. http: // www. fdi. eu. com інформація щодо світових потоків ПІІ та 

діяльності ТНК. 

14.21. http: // www. ssmsc. gov. ua  офіційний сайт Національної комісії по 

цінним паперам та фондовому ринку. 

14.22. http: // www. rada. gov. ua  офіційний сайт Верховної Ради України. 

14.23. http: // www. ufs. com. ua український фінансовий сервер. 

14.24. http: // www. investfunds. com. ua  інформаційний фінансовий сервер. 
 

 

 

 


