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Карлін М. І. 

Фінансова система України: навч. посіб. – Київ: Знання, 2007. – 

324 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Розкриваються сутність і структура фінансової системи України, 

аналізуються проблеми функціонування державних фінансів, 

фінансів підприємств і домогосподарств, фінансового і страхового 

ринків України. 

 

 

 

Державні цільові фонди: навч. посіб. / О. Д. Гордей, 

В. П. Биховченко, А. В. Суханова, Новицька О. В. та інш.; за заг. 

ред. д.е.н. О. Д. Гордей. – Ірпінь: ВЦ УДФСУ, 2017. – 322 с. – 

(Податкова та митна справа в Україні). 

 

У навчальному посібнику розкривається зміст, організаційна 

структура, призначення, функції та завдання цільових фондів 

України. Також розглядається досвід діяльності аналогічних фондів 

у деяких економічно розвинених країнах світу. 

 

 

Сунцова О. О. 

Місцеві фінанси: навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2005. 

 

Розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у 

розвитку економічної і соціальної інфраструктури.  



 

Данілов О. Д. 

Фінанси у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / 

О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський. – 2-е вид., перероб. та 

доп. – Київ: КНТ, 2008. – 523 с. 

1. Теоретичні аспекти фінансів та основи їх управління. 

2. Фінанси домашніх господарств. 

3. Фінанси господарюючих суб’єктів. 

4. Публічні фінанси. 

5. Фінанси фінансових посередників. 

 

 

Фінанси: підручник / за ред. д.е.н., проф. С. І. Юрія, д.е.н., 

проф. В. М. Федосова. – Київ: Знання, 2008. – 611 с. – 

(Тернопільському національному економічному 

університету – 40 років). 

Розкрито основи функціонування фінансової системи і 

фінансового механізму, зміст і призначення фінансів суб’єктів 

господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і 

страхового ринків. 

 

 

 

 

Карлін М. І. 

Державні фінанси України: навч. пос. – Київ: Знання, 2008. – 

348 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

Розкриваються сутність і структура державних фінансів України. 

Значну увагу приділено державному бюджету України, 

податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і 

організацій. 

 

 

 

 



 

Кремень О. І. 

Фінанси: навч. посіб. / О. І.Кремень, В .М. Кремень. – Київ: 

ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

Розкрито основи функціонування фінансової системи і фінансового 

механізму, зміст і призначення фінансів суб’єктів господарювання, 

міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків. 

 

 

 

 

Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб. / за ред. 

В. І. Оспіщева. – Київ: Знання, 2008.– 567 с. 

Розкрито основи функціонування фінансової системи і фінансового 

механізму, зміст і призначення фінансів суб’єктів господарювання, 

міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків. 

 

 

 

 

Стойко О. Я. 

Фінанси: навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема; за ред. к.е.н., 

доц. О. Я. Стойка. – Київ: Алерта, 2014. 

 

Розкрито основи функціонування фінансової системи і фінансового 

механізму, зміст і призначення фінансів суб’єктів господарювання, 

міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків. 

 

 


