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ВСТУП 

Завданням курсу є формування цілісної системи знань про сутність і 

форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин в суспільстві, 

механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової 

системи, сукупність фінансових органів і інститутів, основи формування і 

функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи. 

Фінансова теорія є узагальненням сутнісних ознак фінансових відносин. 

Фінанси можуть розглядатися як в  спрощеній  так і достатньо глобальній і 

одночасно глибинних формах. Спрощене, побутове сприйняття фінансів 

пов’язане з грошовими відносинами і фінансовою діяльністю, яка 

відображається в доходах і витратах окремих суб’єктів фінансових відносин. 

Глобалізація дає можливість створити цілісне уявлення про фінанси і 

фінансову систему як єдине ціле. Глибинне вивчення фінансів характеризує суть 

відносин, які складаються в суспільстві в процесі руху вартості створеного ВВП. 

Цей рух відображається в грошових потоках, які циркулюють між окремими 

суб’єктами фінансових відносин і пов’ язані з формуванням їх доходів і 

здійсненням  витрат. 

Фінанси є основним атрибутом держави, що використовується нею в 

ринковій економіці і за допомогою якого регулюються економічні чинники. 

Вони є основою, фундаментом, на якому трансформуються економічні 

процеси. Використовуючи фінанси, держава може активно впливати на 

економічний, соціальний і навіть політичний розвиток країни. 

Відображаючи абстрактний рух вартості при розподілі та перерозподілі 

валового внутрішнього продукту для розширеного відтворення  виробництва, 

фінанси – єдиний цілісний організм, у якому всі елементи взаємопов’язані і, як 

правило, доповнюють один одного, а тому зміна хоча б одного елемента 

зазвичай спричиняє відчутні перетворення всієї системи, що суттєво впливає на 

вектори економічного розвитку країни. 

Форми проведення занять: лекції, семінари, колоквіуми, тестування, 

рішення задач та модельованих ситуацій. 
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Лекції покликані: 

- розкрити основні теоретичні проблеми курсу; 

- навчити застосовувати теоретичні надбання на практиці; 

- показати  доцільність  використання  світового  досвіду  національними 

господарствами і водночас необхідність його адаптації до конкретних умов.  

Семінарські заняття спрямовані на: 

- закріплення і поглиблення знань студентів у процесі обговорення, 

дискусій створення проблемних ситуацій тощо; 

- обговорення реферативних виступів; 

- обговорення парадоксальних, екстремальних і поточних економічних 

ситуацій в Україні та інших країнах світу. 

Самостійна робота передбачає: 

- визначення викладачем тем, питань, тестових завдань, задач, 

модельованих ситуацій тощо з тим, щоб студент зміг застосувати здобуті на 

лекції та при підготовці до семінару знання для аргументації своєї позиції, для 

математичного та логічного вирішення конкретної економічної проблеми; 

- підготовку наукових доповідей для участі у наукових студентських 

конференціях; 

- підготовку до заліку. 

Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. 

Вони включають поточний, проміжний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять за визначеними питаннями та рефератами.  

Для здійснення проміжного контролю пропонуються два модулі, які 

охоплюють матеріал усього курсу дисципліни „Вступ до спеціальності". 

Модулі включають тести, задачі та завдання, які охоплюють першу та другу 

частину курсу, і перший, і другий модульний контроль розрахований на дві 

академічні години. Модуль супроводжується критерієм оцінки знань залежно 

від кількості набраних студентом балів. Різні за складністю завдання модуля 

оцінюються по-різному. 
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Проміжний контроль дає змогу оцінити рівень системного засвоєння 

теоретичного матеріалу та вміння його застосувати для аналізу економічної 

ситуації та розв'язання певних економічних проблем. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового заліку. Для 

складання залікових завдань пропонується перелік питань, які охоплюють 

програму курсу. Заліковий контроль передбачає також включення задач або 

творчих практичних завдань у різних формах. 

Тільки комплексне застосування усіх форм навчального процесу та 

контрольних заходів дає змогу, з одного боку, засвоїти та асимілювати 

теоретичні знання, а з іншого - сформувати навички практичного їх 

застосування як для аналізу фінансових ситуацій, так і для вирішення певних 

народногосподарських проблем.                                                    
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ППРРООГГРРААММАА   ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ   ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ   

  

ТТееммааттииччнниийй   ппллаанн   ддииссццииппллііннии   

 

№ Назва теми Кількість навчальних годин, в т.ч. 

аудиторних 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ам

о
ст

ій

н
а 

р
о
б

о
та

 

К
о

н
су

л
ь-

та
ц

ії
 

1 Сутність фінансів, їх функції і 

роль 
5 2 2 - 

2 Фінансова система 5 2 3 - 

3 Фінансова політика і 

фінансовий механізм 
5 2 3 - 

4 Фінанси суб’єктів 

господарювання 
5 2 2 - 

5 Державні фінанси 5 2 2 - 

6 Податки і податкова система 5 3 3 1 

7 Бюджет і бюджетна система 6 3 3 - 

8 Місцеві фінанси   6 3 3 - 

9 Страхування та страховий 

ринок 
6 3 3 - 

10 Фінансовий ринок 6 3 3 - 

11 Міжнародні фінанси 6 3 3 1 

 Всього 60 28 30 2 
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 ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

План лекційних занять 

ТЕМА І. Сутність фінансів, їх функції і роль 

1.1. Предмет фінансової науки  

1.2. Виникнення фінансів і їх генезис  

1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів  

1.4. Функції фінансів 

1.5. Призначення і роль фінансів 

 

ТЕМА 2. Фінансова система 

2.1. Поняття фінанствої системи, її структурна будова і основи  

       функціонування  

2.2. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи 

2.3. Управління фінансовою системою  

 

ТЕМА 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 

3.1. Фінансова політика, її сутність , види і значення 

3.2. Фінансовий механізм, його склад, структура та роль у реалізації  

       фінансової політики 

3.3. Фінансове планування і прогнозування  

3.4. Управління фінансами і фінансове право 

3.5. Фінансовий контроль, його сутність, види, форми і методи 

3.5.1. Сутність фінансового контролю  

3.5.2. Види, форми і методи фінансового контролю 

 

ТЕМА 4. Фінанси суб’єктів господарювання 

4.1. Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання 

4.2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) 

       реального сектору економіки 
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4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 

4.4. Особливості оранізації і функціонування фінансів підприємств різних 

       форм власності та видів діяльності  

4.5. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів 

 

ТЕМА 5. Державні фінанси 

5.1. Сутність і призначення державних фінансів 

5.2. Державні доходи, їх джерела і методи мобілізації 

5.3. Економічна сутність і класифікація державних витрат 

 

ТЕМА 6. Податки і податкова система 

6.1. Економічна сутність і функції податків 

6.2. Елементи податку та їх характеристика 

6.3. Класифікація податків 

6.4. Податкова система держави і принципи оподаткування  

6.5. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової        

служби  

 

ТЕМА 7. Бюджет і бюджетна система 

7.1. Походження бюджету і його сутність 

7.2. Бюджетний устрій і бюджетна система 

7.3. Міжбюджетні відносини 

7.4. Бюджетний процес і його учасники 

 

ТЕМА 8. Місцеві фінанси   

8.1. Сутність місцевих фінансів та принципи їх організації 

8.2. Склад місцевих фінансових ресурсів 

8.3. Місцеві бюджети, їх сутність і значення 

8.4. Доходи місцевих бюджетів 

8.5. Видатки місцевих бюджетів 
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ТЕМА 9. Страхування та страховий ринок 

9.1. Об’єктивна необхідність  і сутність страхового захисту. Страхові фонди  

         як джерело забезпечення страхового захисту 

9.2. Економічна природа і сутність страхавання 

9.3. Функції і принципи страхування 

9.4. Класифікація страхування  

9.5. Поняття страхового ринку, його структура  

9.6. Державне регулювання у сфері страхування 

 

ТЕМА 10. Фінансовий ринок 

10.1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин  

10.2. Сегментація фінансового ринку 

10.3. Характеристика інструментів фінансового ринку 

10.4. Суб’єкти фінансового ринку  

10.5. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення 

 

ТЕМА 11. Міжнародні фінанси 

11.1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів 

11.2. Міжнародний фінансовий ринок і його структура 

11.3. Міжнародні розрахунки і валютне регулювання  

11.4. Міжнародні економічні організації та міжнародні фінансові інституції 

 

 

План семінарських занять 

ТЕМА І. Сутність фінансів, їх функції і роль 

1. Предмет, цілі та функції фінансів. Місце фінансів в системі економічних 

наук. 

2. Методологія та методи фінансових досліджень. 

3. Еволюція фінансів як науки.  
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ТЕМА 2. Фінансова система 

2.1. Поняття фінанствої системи, її структурна будова і основи        

функціонування  

2.2. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи 

2.3. Управління фінансовою системою  

 

ТЕМА 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 

3.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення 

3.2. Фінансовий механізм, його склад, структура та роль у реалізації        

фінансової політики 

3.3. Фінансове планування і прогнозування  

3.4. Управління фінансами і фінансове право 

3.5. Фінансовий контроль, його сутність, види, форми і методи 

 

ТЕМА 4. Фінанси суб’єктів господарювання 

4.1. Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання 

4.2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) 

       реального сектору економіки 

4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 

4.4. Особливості оранізації і функціонування фінансів підприємств різних 

       форм власності та видів діяльності  

4.5. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів 

 

ТЕМА 5. Державні фінанси 

5.1. Сутність і призначення державних фінансів 

5.2. Державні доходи, їх джерела і методи мобілізації 

5.3. Економічна сутність і класифікація державних витрат 
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ТЕМА 6. Податки і податкова система 

6.1. Економічна сутність і функції податків 

6.2. Класифікація податків 

6.3. Податкова система держави і принципи оподаткування  

6.4. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової        

служби  

 

ТЕМА 7. Бюджет і бюджетна система 

7.1. Походження бюджету і його сутність 

7.2. Бюджетний устрій і бюджетна система 

7.3. Міжбюджетні відносини 

7.4. Бюджетний процес і його учасники 

 

ТЕМА 8. Місцеві фінанси   

8.1. Сутність місцевих фінансів та принципи їх організації 

8.2. Склад місцевих фінансових ресурсів 

8.3. Місцеві бюджети, їх сутність і значення 

8.4. Доходи місцевих бюджетів 

8.5. Видатки місцевих бюджетів 

 

ТЕМА 9. Страхування та страховий ринок 

9.1. Об’єктивна необхідність  і сутність страхового захисту. Страхові фонди  

         як джерело забезпечення страхового захисту 

9.2. Економічна природа і сутність страхавання 

9.3. Функції і принципи страхування 

9.4. Класифікація страхування  

9.5. Поняття страхового ринку, його структура  

9.6. Державне регулювання у сфері страхування 
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ТЕМА 10. Фінансовий ринок 

10.1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин  

10.2. Сегментація фінансового ринку 

10.3. Характеристика інструментів фінансового ринку 

10.4. Суб’єкти фінансового ринку  

10.5. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення 

 

ТЕМА 11. Міжнародні фінанси 

11.1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів 

11.2. Міжнародний фінансовий ринок і його структура 

11.3. Міжнародні розрахунки і валютне регулювання  

11.4. Міжнародні економічні організації та міжнародні фінансові інституції 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, 

САМОСТІЙНИХ РОБІТ, ТЕСТИ 

 

Теоретичні питання: 

1. Сутність і функції фінансів. 

2. Складові державної фінансової політики 

Тестові завдання: 

1. Засновником теоретичної фінансової науки вважається: 

а) Ж.Боден;                     в) Д.Рікардо; 

б) А.Сміт;                        г) немає вірної відповіді. 

2. Еволюція науки про фінанси включає: 

а) 5 етапів;                      в) 4 етапи; 

б) 3 етапи;                       г) 6 етапів. 

3. Спочатку термін «фінанси» означав: 

а) податкові платежі;            в) економічні відносини; 

б) обов'язкову плату громадянина правителю країни; г) фінансові фонди. 

4. Формування потоків матеріальних ресурсів у національній економіці 

обов'язково повинно супроваджуватись: 

а) виникненням суспільних відноси;               в) протилежно направленим рухом 

грошових коштів; 

б) формуванням потоків трудових ресурсів; г) збільшенням витрат на соціальний 

захист населення. 

5. "Розподільна концепція" фінансів не бере до уваги: 

а) норми фінансового права;                             в) економічні відносини між 

суб'єктами фінансів; 

б) фактор руху грошових коштів у часі;          г) економічні відносини на 

мікрорівні. 

6. Домогосподарства пропонують на ресурсному ринку: 

а) фінансові ресурси;                                         в) вироблену продукцію; 
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б) товари та послуги;                                         г) матеріальні, інтелектуальні, 

трудові ресурси. 

7. До фінансових посередників не належать: 

а) страхові компанії;                                           в) комерційні банки; 

б) домогосподарства;                                          г) інвестиційні компанії. 

8. Суть розподільчої функції фінансів полягає у тому, що фінанси є 

інструментом: 

а) розподілу економічних ризиків між суб 'єктами підприємницької діяльності; 

б) розподілу ВВП і національного багатства; 

в) розподілу обмежених матеріальних ресурсів; 

г) розподілу соціальних благ серед незахищених верств населення. 

9. Перевірка дотримання законодавства з фінансових питань, доцільності 

здійснення витрат і економічної ефективності суб'єкта господарської діяльності 

належить до: 

а) контрольної функції фінансів;                      в) організаційної функції фінансів; 

б) розподільної функції фінансів;                     г) регулюючої функції фінансів. 

10. На рівні суб'єктів підприємницької діяльності не створюється: 

а) резервний фонд;                                             в) пенсійний фонд; 

б) амортизаційний фонд;                                   г) фонд виплати дивідендів. 

11. Суб'єктом фінансової сфери не є: 

а) Рахункова палата України;                           в) централізовані фонди 

фінансових ресурсів; 

б) населення;                                                      г) підприємства. 

12. Кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для 

виконання ними певних фінансових зобов’язань, - це: 

а) доходи;                        в) гроші; 

б) бюджет;                       г) фінансові ресурси. 

13. Фінансовий ринок – 

це:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________ 

14. Довготривалий курс фінансової політики, що розрахований на перспективу 

і передбачає рішення великомасштабних завдань, це: 

а) жорстка регламентація;                   в) помірна регламентація; 

б) фінансова політика;                         г) фінансова стратегія. 

15. Яка фінансова політика здійснюється в законодавчій формі і охоплює 

обмежену частину фінансових відносин - взаємини з державою, окремі 

елементи взаємин на кредитному, фондовому, валютному і страховому ринках? 

а) помірна регламентація;                         в) політика мінімальних обмежень; 

б) жорстка регламентація;                         г) політика економічного зростання. 

 

 

Теми рефератів для самостійної роботи 

1. Сутність і об’єктивна необхідність фінансів. 

2. Вплив  фінансів на суспільне виробництво. 

3. Використання фінансів в умовах ринкового господарства. 

4. Роль фінансів в розвитку соціальної сфери. 

5. Фінансові ресурси і їх склад. 

6. Фінансове регулювання підприємницької діяльності. 

7. Фінансовий механізм, його призначення,  роль і структура. 

8. Фінансова система держави і перспективи її розвитку. 

9. Фінансова політика держави. 

10. Фінансове планування і прогнозування. 

11. Управління фінансами, його сутність і організація. 

12. Фінанси підприємницьких структур. 

13. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва. 

14. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку. 

15. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення. 
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16. Фінанси державних підприємств. 

17. Фінанси акціонерних товариств. 

18. Формування і використання прибутку підприємств (у розрізі окремих 

галузей). 

19. Фінансові ресурси  підприємств, їх формування і використання в умовах 

ринкових відносин. 

20. Організація фінансів в невиробничій сфері (у розрізі окремих видів 

суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне 

забезпечення, державне управління). 

21. Державні фінанси. 

22. Податкова система держави, її становлення і розвиток. 

23. Організація і правові основи функціонування податкової системи 

держави. 

24. Роль прямих податків у формуванні бюджетних доходів. 

25. Роль непрямих податків у формуванні Державного бюджету України. 

26. Бюджетна система і міжбюджетні відносини. 

27. Бюджетний процес і бюджетні процедури в Україні. 

28. Бюджетний дефіцит. 

29. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави. 

30. Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових 

ресурсів держави. 

31. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в Україні та 

зарубіжних країнах. 

32. Державний бюджет як фінансова основа регулювання ринкової 

економіки 

33. Місцеві бюджети та їх роль в економічному і соціальному розвитку 

територій. 

34. Доходи державного бюджету. 

35. Доходи місцевих бюджетів. 

36. Витрати державного бюджету України. 
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37. Витрати місцевих бюджетів. 

38. Фінансове забезпечення витрат на охорону здоров’я і фізичну культуру. 

39. Фінансування державного управління, національної безпеки і 

правоохоронної діяльності. 

40. Витрати на розвиток економіки. 

41. Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх удосконалення. 

42. Сучасні теорії бюджетного дефіциту та методи збалансування бюджетів. 

43. Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні. 

44. Внутрішні і зовнішні запозичення та їх роль у формуванні фінансових 

ресурсів держави. 

45. Державні цільові фонди. 

46. Соціальне страхування в системі ринкових відносин. 

47. Пенсійна реформа в Україні. 

48. Пенсійний фонд, його формування і використання. 

49. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню 

50. Організація фінансів і фінансування витрат в соціально-культурних 

установах і організаціях. 

51. Державне пенсійне забезпечення в Україні. 

52. Становлення та розвиток місцевих фінансів України. 

53. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів 

держави. 

54. Державний борг: структура та механізм формування. 

55. Державний борг і його вплив на макрофінансову стабільність. 

56. Фінансовий контроль, його суть, класифікація і основи організації. 

57. Фінансовий аудит в умовах ринку. 

58. Суть і значення страхування, його класифікація. 

59. Особисте страхування і його розвиток. 

60. Майнове страхування та його розвиток в Україні.. 

61. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку. 
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62. Медичне страхування та страхова медицина: необхідність запровадження 

та фінансові аспекти організації. 

63. Фінансовий ринок, його сутність, структура і особливості формування та 

розвитку в Україні. 

64. Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб суб’єктів 

господарювання. 

65. Міжнародні фінанси, їх сутність та функціональне призначення. 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Таблиця встановлення максимальної кількості балів 

за змістові модулі та розрахунку підсумкової оцінки 

 

 Змістовий 

модуль 1 

ПМК 

(інша 

форма 

контролю

) 

Змістовий 

модуль 2 

Комплексн

ий 

підсумкови

й модуль  

Підсумкова 

оцінка 

Максималь

на кількість 

балів 

10 10 20 60 

100 

(10+10+20+

60) 

 

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано 

максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання 

студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою відповідності, що 

наведена нижче.  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 

65-74 – «задовільно»; 

75 - 84 – «добре»; 

85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 

90 - 100 – «відмінно». 
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Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 

 

Приклад розрахунку оцінки знань студента за шкалою відповідності:  

За 100-бальною шкалою: 4 бали ЗМ1 + 8 балів ПМК + 20 балів ЗМ3 + 46 

балів КПМ = 78 балів – кількість балів, отриманих студентом протягом 

вивчення дисципліни. 
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  Перелік питань до заліку 

1. Предмет, цілі та функції фінансів. Місце фінансів в системі економічних 

наук. 

2. Методологія та методи фінансових досліджень. 

3. Еволюція фінансів як науки.  

4. Поняття фінанствої системи, її структурна будова і основи        

функціонування  

5. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи 

6. Управління фінансовою системою  

7. Фінансова політика, її сутність, види і значення 

8. Фінансовий механізм, його склад, структура та роль у реалізації        

фінансової політики 

9. Фінансове планування і прогнозування  

10. Управління фінансами і фінансове право 

11. Фінансовий контроль, його сутність, види, форми і методи 

12. Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання 

13. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) 

       реального сектору економіки 

14. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 

15. Особливості оранізації і функціонування фінансів підприємств різних 

       форм власності та видів діяльності  

16. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів 

17. Сутність і призначення державних фінансів 

18. Державні доходи, їх джерела і методи мобілізації 

19. Економічна сутність і класифікація державних витрат 

20. Економічна сутність і функції податків 

21. Класифікація податків 

22. Податкова система держави і принципи оподаткування  
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23. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової        

служби  

24. Походження бюджету і його сутність 

25. Бюджетний устрій і бюджетна система 

26. Міжбюджетні відносини 

27. Бюджетний процес і його учасники 

28. Сутність місцевих фінансів та принципи їх організації 

29. Склад місцевих фінансових ресурсів 

30. Місцеві бюджети, їх сутність і значення 

31. Доходи місцевих бюджетів 

32. Видатки місцевих бюджетів 

33. Об’єктивна необхідність  і сутність страхового захисту. Страхові фонди  

         як джерело забезпечення страхового захисту 

34. Економічна природа і сутність страхавання 

35. Функції і принципи страхування 

36. Класифікація страхування  

37. Поняття страхового ринку, його структура  

38. Державне регулювання у сфері страхування 

39. Фінансовий ринок у системі економічних відносин  

40. Сегментація фінансового ринку 

41. Характеристика інструментів фінансового ринку 

42. Суб’єкти фінансового ринку  

43. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення 

44. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів 

45. Міжнародний фінансовий ринок і його структура 

46. Міжнародні розрахунки і валютне регулювання  

47. Міжнародні економічні організації та міжнародні фінансові інституції 
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