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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) вибіркова вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах 3/90 3/90 

Курс ІІ ІІ 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів із розподілом: 2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у тому числі:   

Аудиторні:  36 12 

     Лекційні 18 6 

     Семінарські / Практичні 18 6 

     Лабораторні   

Самостійна робота  34 58 

Індивідуальні завдання 20 20 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування системи базових знань щодо підприємницької 
діяльності, розуміння концептуальних засад функціонування підприємств 
різних форм власності, набуття вмінь обґрунтування створення власного 
бізнесу, а також формування системи знань і практичних умінь з професійної 
та ділової культури та етики, удосконалення та розвиток умінь ефективної 
самоорганізації і здійснення ділової взаємодії у підприємницькій діяльності.  

Завдання дисципліни «Підприємництво і бізнес-культура» полягають 
в оволодінні студентами наступними компетентостями: 

загальними: 

ЗК7. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів, здійснення самостійного аналізу економічних та 
політичних явищ і процесів. 

ЗК11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

фаховими: 

СК1. Здатність використовувати професійно-профільні знання, 
практичні навички в галузі економіки підприємства, фінансів, грошового 
обігу та кредиту, статистики та економічного аналізу для здійснення 
маркетингової діяльності. 

СК14. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 
на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Очікувані результати навчання: 

ПРН6. Вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення 
економічної ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм 
і нормативів витрат і виробничих запасів.  

ПРН13. Уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення 
ефективності використання ресурсів.  



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Технологія створення й ведення 

підприємницької діяльності 

Тема 1. Підприємництво як вид господарювання. Історія розвитку 

теорії підприємництва 

Роль підприємництва в суспільстві. Засади підприємницької діяльності 

в Україні. Суб'єкти підприємницької діяльності. Громадянин як суб'єкт 

підприємництва. Державне регулювання підприємництва. Захист прав 

підприємців та споживачів. Обмеження підприємницької діяльності. 

Ліцензування та патентування підприємницької діяльності. 

Тема 2. Галузі та види господарської діяльності 

Види господарської діяльності та їх класифікація. Підприємницька 

діяльність в галузях промисловості, сільського, лісового господарства, 

будівництва, транспорту. Інноваційна діяльність. Торговельне 

підприємництво. Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у 

товарном) складі. Комерційне посередництво (агентська діяльність). 

Фінансове підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері послуг. 

Тема 3. Підприємницьке середовище 

Передумови підприємництва та елементи підприємницького 

середовища. Інфраструктура підприємництва. Функції і модель 

підприємництва. Правова база підприємництва. Проблеми та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні. 

Тема 4. Види підприємств та організаційно-правові форми 

підприємництва 

Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. 

Класифікація підприємств. Підприємства колективної власності. Особливості 

і а види кооперативів. Державні та змішані підприємства. Підприємства з 

іноземними інвестиціями. Мале підприємництво. Організаційно-правові 

форми підприємництва. Одноособове володіння. Види господарських 

товариств. Особливості акціонерних товариств. 

Тема 5. Організація підприємництва 

Технологія створення власної справи. Формування початкового 

капіталу. Оцінка майна. Найменування та торговельна марка підприємства. 

Зміст установчих документів та їх підготовка. Державна реєстрація 

підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності. 

Реорганізація га ліквідація суб'єкта господарювання. Реструктуризація 

підприємства. Типові помилки при заснуванні власної справи.  

Тема 6. Менеджмент у підприємництві 

Сутність менеджменту. Система підприємницького управління. 

Розробка стратегії та бізнес-планування підприємницької діяльності. 



Організація маркетингу. Організація фінансової діяльності та оптимізація 

оподаткування. Зовнішньоекономічна діяльність. Ризики підприємницької 

діяльності та економічна безпека підприємства. Стратегічні помилки в 

управлінні бізнесом. Помилки в організації фінансової діяльності. Помилки у 

керівництві поточною діяльністю підприємства.Непередбачені обставини. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості формування та використання 

бізнес - культури в організації 

Тема 7. Поняття та складові бізнес-культури 

Основні положення бізнес- культури. Культура підприємства і 

культура поведінки: визначення та основні елементи. Традиційні та 

сучасні цінності організації. Порівнянняадміністративної та 

підприємницької культури. 

Тема 8. Культура як чинник формування методів 

підприємницького менеджменту 

Концептуальна основа та класифікація методів підприємницького 

менеджменту. Критерії аналітичного оцінювання та порівняльна оцінка цих 

методів. Роль та місце культури в підприємницькому менеджменті. Місце і 

роль організаційної культури в антикризовому управлінні підприємством. 

Організаційна культура та стратегічна стійкість бізнесу: шляхи капіталізації 

«людського потенціалу» . Процес формування складу учасників бізнесу. 

Критерії підбору команди учасників бізнесу. Бізнес-дизайн та його значення 

для підвищення бізнес-культури підприємства. 

Тема 9. Психологія та мотивація підприємницької діяльності 

Необхідність активізації соціально-психологічних методів у системі 

підприємницького менеджменту. Мотивація підприємницької діяльності. 

Риси характеру підприємця. Здатність підприємця до ризику. Культура та 

етика підприємницької діяльності. 

Тема 10. Етика ділових відносин та професійна етика в 

підприємництві 

Поняття етики та моралі. Етична ділова поведінка та процес її 

формування. Причини розширення неетичної практики ведення справ. Ділова 

та професійна етика. Етичні нормативи. Навчання відповідальності та 

етичної поведінки в підприємництві. 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усьог

о 

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. Технологія створення й ведення підприємницької діяльності 

Тема 1. Підприємництво 

як вид господарювання 

Історія розвитку теорії 

підприємництва. 

5 1 1   3 7 1 1   5 

Тема 2. Галузі та види 

господарської діяльності 

5 1 1   3 7 1 1   5 

Тема 3. Підприємницьке 

середовище 

7 2 2   3 5     5 

Тема 4. Види підприємств 

та організаційно-правові 

форми підприємництва 

7 2 2   3 5     5 

Тема 5. Організація 

підприємництва 

7 2 2   3 7 1 1   5 

Тема 6. Менеджмент у 

підприємництві 

7 2 2   3 7 1 1   5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

38 10 10   18 38 4 4   30 

Змістовий модуль 2. Особливості формування та використання бізнес - культури в 

організації 

Тема 7. Поняття та 

складові бізнес-культури 

8 2 2   4 9 1 1   7 

Тема 8. Культура як 

чинник формування 

методів підприємницького 

менеджменту 

8 2 2   4 9 1 1   7 

Тема 9. Психологія та 

мотивація 

підприємницької 

діяльності 

8 2 2   4 7     7 

Тема 10. Етика ділових 

відносин та професійна 

етика в підприємництві 

8 2 2   4 7     7 

Разом за змістовим 

модулем 2 

32 8 8   16 32 2 2   28 

Модуль 2 

ІНДЗ 20    20  20    20  

Усього годин  90 18 18  20 34 90 6 6  20 58 

 

 



6. Теми семінарських / практичних  занять 
 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Практичне заняття № 1. Підприємництво як вид 

господарювання Історія розвитку теорії 

підприємництва. 

1 1 

2 Практичне заняття № 2. Галузі та види господарської 

діяльності 

1 1 

3 Практичне заняття № 3. Підприємницьке середовище 2  

4 Практичне заняття № 4. Види підприємств та 

організаційно-правові форми підприємництва 

2  

5 Практичне заняття № 5. Організація підприємництва 2 1 

6 Практичне заняття № 6. Менеджмент у 

підприємництві 

2 1 

7 Практичне заняття № 7. Поняття та складові бізнес-

культури 

2 1 

8 Практичне заняття № 8. Культура як чинник 

формування методів підприємницького менеджменту 

2 1 

9 Практичне заняття № 9. Психологія та мотивація 

підприємницької діяльності 

2  

10 Практичне заняття № 10. Етика ділових відносин та 

професійна етика в підприємництві 

2  

 Всього 18 6 
 

7. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

 

Виконання самостійних завдань є одним з основних завдань вищої 

школи щодо реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу. 

Завдання для самостійної роботи є необхідним науково-методичним 

супроводженням викладання господарського законодавства для студентів НН 

інституту економіки та бізнес-освіти. 

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види 

завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для 

самоконтролю; 

− підготувати реферат, ессе або тези виступу під час аудиторного 

заняття. 

 

 



 

№ 

з/п Зміст навчального матеріалу 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Підприємництво як вид господарювання Історія 

розвитку теорії підприємництва. 

3 5 

2 Галузі та види господарської діяльності 3 5 

3 Підприємницьке середовище 3 5 

4 Види підприємств та організаційно-правові форми 

підприємництва 

3 5 

5 Організація підприємництва 3 5 

6 Менеджмент у підприємництві 3 5 

7 Поняття та складові бізнес-культури 4 7 

8 Культура як чинник формування методів 

підприємницького менеджменту 

4 7 

9 Психологія та мотивація підприємницької діяльності 4 7 

10 Етика ділових відносин та професійна етика в 

підприємництві 

4 7 

 Всього 34 58 
 

9. Індивідуальні завдання 

При виконанні індивідуального завдання студенти повинні здійснити 

ґрунтовний аналіз обраного об’єкту дослідження (окремого підприємства), 

показати знання теоретичного матеріалу. 

Обсяг індивідуального завдання має бути в межах 15-20 сторінок 

стандартного формату. 

Індивідуальне завдання складається з наступних структурних 

елементів: 

− титульна сторінка; 

− вступ; 

− послідовне висвітлення матеріалів за пунктами: 

− організаційно-економічна характеристика підприємства; 

− аналіз ефективності господарської діяльності підприємства; 

− аналіз конкурентного середовища організації; 

− оцінка конкурентоспроможності продукції (послуг) організації; 

− оцінка конкурентоспроможності організації; 

− визначення конкурентних переваг організації; 

− пропозиція конкурентної стратегії для організації. 

Загальна оцінка за виконання індивідуального завдання - 20 балів. 

Оцінюючи роботу, викладач зважає на те, наскільки повно розкрито 

тему, наскільки чітко та послідовно викладено матеріали дослідження, 

творчий підхід студентів, ґрунтовність висновків, повнота дослідження, чи 

оформлено роботу у відповідності до вимог. Якщо робота відповідає всім 

формальним вимогам студент отримає допуск на захист роботи. 

Теми ІНДЗ 

1. Характеристика правового статусу підприємця 

2. Правові аспекти підприємницької відповідальності. 

3. Етика підприємницької діяльності. 



4. Поняття і сутність підприємництва. 

5. Види підприємницької діяльності. 

6. Соціально-етична відповідальність у сфері підприємництва. 

7. Роль і місце малого підприємництва в економіці держави. 

8. Соціально-економічна сутність малого підприємництва. 

9. Проблеми створення і формування нового підприємництва. 

10. Формування корпоративної культури нового підприємства.  

11. Комунікації і культура ділового спілкування. 

12. Бізнес-освіта підприємців. 

13. Особливості підприємницької діяльності в Україні. 

14. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. 

15. Механізм створення власної справи. 

16. Стиль підприємця керівника. 

17. Ринок та конкуренція в підприємництві. 

18. Особливості розвитку ринкової економіки в Україні. 

19. Правове забезпечення розвитку підприємницької діяльності в Україні. 

20. Сутність і значення антимонопольного законодавства в Україні. 

21. Принципи та методи планування у підприємництві. 

22. Тендер та його роль у конкурентному середовищі. 

23. Роль і значення центрів зайнятості у формуванні і використанні трудових 

ресурсів. 

24. Поняття комерційного ризик. 

25. Система мотивацій і потреб людини. 

26. Корпоративний кодекс підприємця. 

27. Зовнішні прояви корпоративної культури. 

28. Психологічне забезпечення розвитку корпоративної культури. 

29. Підприємницька таємниця. 

30. Життєвий цикл розвитку підприємства та можливість виникнення 

кризових явищ.  

31. Бізнес-план та методика його складання. 

32. Патент та порядок його оформлення. 

33. Бізнес-дизайн та його роль у розвитку підприємництва. 

34. Підприємницький успіх та його складові. 

35. Природа підприємницьких бізнес-конфліктів та способи їх подолання. 

 

10. Методи навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», педагогічні та 

науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір методів та 

засобів навчання в межах затверджених навчальних планів. Основними 

методами навчання, що застосовуються при вивченні дисципліни 

«Підприємництво і бізнес-культура», є: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

- наочні методи – ілюстрація, демонстрація; 

- практичні методи – розв’язування задач, вирішення тестів, реферати, 

навчальна праця; 

- індуктивний метод; 



- дедуктивний метод; 

- репродуктивні методи – відтворена репродукція як засіб повторення 

готових зразків або робота за готовими зразками; 

- творчі, проблемно-пошукові методи; 

- навчальна робота під керівництвом викладача; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача. 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

- створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу 

(використання ділових ігор, перегляд навчальних телепередач, кінофільмів); 

- ділові ігри як метод набувають великого значення для стимулювання 

та формування інтересу до знань; 

- навчальні дискусії; 

- аналіз ситуацій (кейсів); 

- роз’яснення мети навчального предмета ; 

- вимоги до вивчення предмета (орфографічні, дисциплінарні, 

організаційно-педагогічні); 

- заохочення та покарання в навчанні.  

3. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції 

(самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності, що базуються на таких вимогах: 

- систематичність обліку та контролю; 

- всеохопленість (усебічність, повнота) обліку та контролю; 

- диференційованість (за окремим предметом) та індивідуальність (за 

стилем і формами контролю); 

- об’єктивність оцінювання; 

- урізноманітнення видів і форм контролю в діяльності викладача; 

- єдність вимог до контролю з боку всього педагогічного колективу. 

4. Бінарні методи передбачають злиття методу і форми або поєднання 

двох методів в один. Можна виокремити такі рівні їх застосування: 

- на інформаційному, або догматичному, рівні словесна форма набуває 

бінарного характеру словесно-інформаційного методу; 

- на проблемному, або аналітичному, рівні словесна форма набуває 

бінарного характеру словесно-проблемного методу; 

- на евристичному, або пошуковому, рівні словесна форма набуває 

характеру словесно-евристичного методу; 

- на дослідному рівні словесна форма набуває характеру словесно-

дослідницького методу. 

Інтегровані (універсальні) методи – це поєднання трьох-п’яти методів у 

єдине ціле під час організації навчання. Ці методи доцільно використовувати 

під час викладання інтегрованих навчальних курсів. 

 

11. Методи контролю 

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує види занять, 

які згідно з програмою навчальної дисципліни «Підприємництво і бізнес-

культура» передбачають лекційні і практичні заняття, самостійну роботу та 

виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль. 



Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять 

2. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 

3. Написання рефератів 

4. Виконання завдань для самостійної роботи. 

5. Проведення проміжних тестів 

6. Проведення поточно-модульного контролю 

7. Проведення підсумкового іспиту 

 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 
Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компе-

тентості 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

Високий 

(творчий) 
відмінно  

за
р

ах
о

в
ан

о
 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, 

вільно розв’язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна 
Достатній 

(конструктив

но- 

варіативний) 

добре  

75-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

69-74 D задовільно 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 

задовільно  

60-68 E достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину 

його відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивни

й) 

незадовільн

о  

н
е зар

ах
о

в
ан

о
 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів  



13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти освіти 

 

Поточне оцінювання і самостійна робота 

ІНДЗ 
Підсумковий 

контроль 
Сума Змістовний модуль І Змістовний модуль 

II 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

20 20 100 5 5 5 5 7 7 5 7 7 7 

Т 1, Т 2 ... Т 10 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

в ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 E 

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 



14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Апопій В. В., Середа С. А., Шутовська Н. О. Основи 

підприємництва [Текст] : навч. посібник : рек. МОНмолодьспорту України. – 

Львів : Новий Cвіт-2000, 2013. – 322, [1] c. 

2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики 

[Текст] : [монографія]. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 302, [1] с. 

3. Іванюта С. М., Іванюта В. Ф. Підприємництво та бізнес-культура 

[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ : рек. МОН України як навч. посіб. для 

студ. ВНЗ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 286, [2] c. 

4. Менеджмент для магістрів: підручник: у 2 т. / за ред.  

О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. –  Суми: ВТД «Університетська книга», 

2011. 

5. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник 

/ С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. К.: ВЦ «Академія», 2005. – 

280 с. 

6. Основи економіки, підприємництво та економічна безпека [Текст] : 

навч. посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; уклад.: С. О. Стойка, В. О. Стойка ; [рец.: В. Ф. Семенов,  

О. Л. Бурляй, О. П. Кірдан]. – Умань : Візаві, 2019. – 195 с. 

7. Тягунова Н. М., Спориш О. А. Підприємництво і бізнес-культура 

[Текст] : кредитно-модульний курс : навчальний посіб. : рек. МОН України 

як навч. посіб. для студ. ВНЗ / МОН України, ВНЗ Укоопспілки, 

"Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 

2017. – 117, [1] c. 

8. Шваб Л. І. Основи підприємництва: навч. посібник / Л. І. Шваб. – К. 

: Каравела, 2006. – 344 с. 

 

Допоміжна 

1. Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посібник /  

З. С. Варналій. – 3-тє вид., випр. і доп. К. : Знання-Прес, 2006. – 305 с.  

2. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 

16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), − 2003. − №18-22 − Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, 

А. П. Наливайко та ін.; за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-ге вид. – К. : 

КНЕУ, 2001. – 528 с. 

4. Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя 

/ Н. А. Саниахметова. –  X. : ООО «Одиссей», 2006. – 992 с.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15


5. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: довідник /  

В. О.Сизоненко. – К.: Знання, 2003. – 379 с.  

6. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. 

Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : 

Кондор, 2009. – 896 с.  

7. Энциклопедия начинающего предпринимателя: практические 

рекомендации / под ред. В. М. Емельянова – М.: Бук-прэсс, 2006. – 816 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Національного Банку України. – Режим доступу : 

сайт www.bank.gov.ua 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : сайт 

http://rada.gov.ua 

3. http://www.minfin.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу : 

сайт http://www.minfin.gov.ua 

5. Офіційний сайт «Підручники». – Режим доступу : сайт 

http://pidruchniki.com 

6. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
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