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ВСТУП 

Дані методичні рекомендації присвячені основним вимогам до написання і 

оформлення магістерських та курсових робіт. В подальшому ми будемо 

користуватися терміном “магістерська робота”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  

                   Магістерська робота є важливим видом самостійної наукової 

роботи студентів, під час написання якої вони опановують методи та 

набувають вміння проведення наукового дослідження. Магістерською 

роботою студент завершує свою навчальну та наукову підготовку в 

університеті. Вона повинна засвідчити професійну зрілість випускника, 

виявити його загальнонаукову та спеціальну підготовку, вміння застосовувати 

здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових та 

практичних завдань. Основною вимогою, яка ставиться перед студентами, є 

самостійне і творче виконання завдань магістерської роботи. Робота 

починається з вивчення літературних джерел з тематики досліджень, які 

можна почитати в бібліотеці або в мережі Інтернет. 

І. Загальні положення 
 

Ці Вимоги визначають структуру та правила оформлення магістерської 

роботи. 

Магістерська робота готується державною мовою у вигляді спеціально 

підготовленої наукової праці на правах рукопису в твердій або м’якій 

палітурці та в електронній формі.  

Магістерську роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу 

формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу. Кегель – мітел (14 

типографських пунктів), шрифт Times New Roman. Текст дисертації необхідно 

друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 - 25 мм, праве 

– не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Обсяг основного тексту дисертації вираховується авторськими аркушами.  

Обсяг основного тексту для магістерської роботи становить 4,5-7 

авторських аркуша – 70-80 сторінок. До основного тексту магістерської 

відносять такі структурні частини: титульний аркуш, анотації, зміст, огляд 



літератури, основна частина, висновки без урахування сторінок, що повністю 

зайняті рисунками, схемами або таблицями. 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% 

обсягу основної частини. 

Огляд літератури для магістерської роботи становить орієнтовно 10-14 

сторінок . 

 

Розрахунок обсягу основного тексту: 

 

Загальний обсяг магістерської роботи– додатки – список використаних 

джерел – таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки = 

Обсяг основного тексту 

 

Вимоги до структурних елементів магістерської роботи 

  

Вступ (не більше 5 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її 

значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається 

загальна характеристика дипломної роботи магістра у такій послідовності: 

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми 

дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної 

галузі науки шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими 

розв’язаннями проблеми); 

Об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуа-

цію і обране для вивчення); 

Предмет (міститься в межах об’єкта – саме на ньому повинна бути 

спрямована увага, оскільки він визначає тему дипломної роботи магістра); 

Мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої 

мети; 

Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в МР мети; 



Матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення 

поставленої в дипломній роботі мети; 

Наукова новизна, (коротка анотація нових положень або рішень, запропо-

нованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих поло-

жень від вже відомих); 

Практичне значення одержаних результатів; 

Апробація результатів дослідження (наводяться дані щодо участі автора 

в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій); 

Положення, що їх винесено на захист (коротка анотація нових положень 

або рішень, запропонованих автором особисто, з обов`язковою вказівкою на 

відмінність цих положень від вже відомих); 

Структура роботи (наприклад: “Логіка дослідження зумовила структуру 

дипломної роботи: вступ, ...розділи, висновки, список використаних джерел із 

... найменувань, ...додатків. Загальний обсяг ...сторінок”). 

Основна частина[1] складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо). 

В розділах основної частини подають: 

-         огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі 

останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків 

досліджень (загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу 

основної частини дипломної роботи); 

-         аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим 

висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. 

  

  

  

Висновки 

  

Висновки бувають двох видів – висновки до розділів і загальні 

висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване 

викладення 

http://web.znu.edu.ua/lab/fordep/oformlenie/diplom_magistra.htm#_ftn1


результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі. 

Загальні висновки мають містити стисле викладення теоретичних і 

практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході 

дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших 

досліджень у даній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також 

наведення загальновідомих істин не допускаються). 

 

      У висновках рекомендується викласти підсумки проведеного дослідження, 

основні наукові та практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх 

науковопрактичного використання та сформулювати висновки. У цій частині 

дипломної магістерської роботи наводяться власні пропозиції щодо 

розв’язання проблемних питань відповідного об’єкта дослідження. Для 

формулювання чітких висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується 

апробація основних положень дослідження на наукових конференціях, 

семінарах, публікація у наукових виданнях. Висновки повинні базуватися на 

матеріалах основної частини роботи. Виклад змісту кожного питання 

дипломної роботи має бути доказовим, пояснювальним та науково 

аргументованим. Теоретичні положення повинні ґрунтуватися на конкретних 

матеріалах реальної дійсності, а приклади бути типовими. У висновках 

потрібно узагальнити результати дослідження в розрізі окремих розділів 

основної частин роботи. Рекомендовано дотримуватись такої структури 

висновків: результати 1-го розділу – до 1 сторінки; 2-го розділу – до 2-х 

сторінок; результати 3-го розділу – 2-3 сторінки. Обсяг висновків не повинен 

перевищувати 5-6 сторінок. 

Додатки 

             Додатки до дипломної магістерської роботи повинні містити 

інформаційні  матеріали, що є базою аналітичних досліджень з обраної теми, і 

розміщуватись на останніх сторінках. У додатки доцільно також виносити 

допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної 

магістерської роботи, зокрема реальні облікові та управлінські документи 



об’єкта дослідження та статистичні дані; рекламні матеріали; проміжні 

математичні доведення, формули, обчислення; таблиці допоміжних цифрових 

даних; інструкції та методики (у повному обсязі, або витяги з них), опис 

алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі 

виконання дипломної магістерської роботи; ілюстрації допоміжного 

характеру тощо. 

              Додатки наводяться в кінці роботи після списку джерел. Додатки 

мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття 

роботи магістра (таблиці, графіки, глосарії, методи, ілюстрації, рекомендації 

щодо впровадження) і наводяться тільки в разі необхідності. Вони 

позначаються не цифрами, а літерами Додаток А, Додаток Б, Додаток В, 

Ддодаток Д в правому верхньому кутку. 

    

Посилання в тексті магістерської роботи 

  

робляться в квадратних дужках з наведенням: 

- прізвища автора (в транскрипції оригіналу), року видання і сторінки. 

Наприклад: [Арутюнова 1999, с. 342; Austin 1994, c. 89] 

-         при наявності кількох робіт одного автора одного року 

видання, після дати додається маленька латинська літера. 

Наприклад:  [Арутюнова 1999а, с. 342; Austin 1994а, c. 89] 

-         при посиланні на колективні видання наводити повну назву 

роботи. Наприклад [Дискурс іноземномовної комунікації 1996, c. 89] 

-         при посиланні на періодичні видання (після прикладів) давати 

повну або скорочену назву, але з її поясненням у списку використаних джерел. 

Наприклад: [FM № 245 1994, c. 89] 

-         при наявності 2-3 авторів наводити першого і відповідної 

позначки. Наприклад [Левицький и др.1989, c. 89; Austin et all 1994, c. 89] 

  



Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку і 

складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 

справи (ГОСТ 7.1-84. Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і 

правила складання (див. Додаток Е)). У списку літератури повинні переважати 

новітні видання. Цей список повинен містити не менше 25% літератури 

іноземними мовами. Кількість використаних джерел для дипломної роботи 

магістра становить не менше 70. 

Список джерел фактичного (ілюстративного) матеріалу розміщують 

також в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів. 

  

Резюме 

  

Резюме (Summary / Abstract, Zusammenfassung, Résumé) пишеться на 1-2 

сторінки основною іноземною мовою. Воно завершується комплексом ключо-

вих слів і сталих термінологічних словосполучень (надрукованих великими 

літерами в називному відмінку в рядок через кому), що з позицій інформацій-

ного пошуку мають той обсяг смислового навантаження, який чітко корелю-

ється з основним змістом дипломної роботи. Загальна кількість ключових слів 

– не більше 10. 

  

  

Правила оформлення магістерської роботи 

  

Магістерську роботу друкують на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А-4. 

- шрифт – Times New Roman (для значеннєвого виділення прикладів, 

понять тощо допускається використання інших шрифтів); 

- розмір шрифту – 14; 

- відстань між рядками – 1,5 інтервали (до 30 рядків на сторінці); 

- верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 10 мм. 



Заголовки структурних частин дипломної роботи: ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, РЕЗЮМЕ друкують великими літерами 

симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 

повинна дорівнювати 3-4 інтервалам 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць подають арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з номера розділу, підрозділу і пункту, між якими ставлять крапку 

(наприклад, 1.3.2 – другий пункт третього підрозділу першого розділу), потім 

у тому ж рядку йде заголовок пункту (пункт може не мати заголовка). 

Тема роботи  магістра визначається науковим керівником і затверджується 

на засіданні кафедри та радою факультету, на якому навчається студент, за рік 

до закінчення університету. 

Дипломна робота повинна мати обгрунтування актуальності обраної теми, 

визначення об’єкта, предмета і цілей дослідження. 

У роботі необхідно розкрити суть проблеми на основі опрацьованої 

літератури. 

Робота магістра має виявити вміння студента грамотно проводити 

дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані 

результати. 



В роботі повинні бути чітко сформульовані висновки, яких дійшов студент 

у ході дослідження, та рекомендації щодо використання у практиці 

розробленої технології навчання. 

Робота магістра виконується державною або іноземною мовою, яка 

вивчається. 

  

Порядок представлення магістерської роботи на кафедру 

  

Робота (з підписами, відзивом керівника і рецензією) подається 

на випускаючу кафедру, реєструється старшим лаборантом 

і підписується завідуючим кафедри з поміткою “До захисту допущено”. 

Робота подається у двох примірниках: перший - у твердій або термо- 

палітурці (пружинне оправлення забороняється!); другий – на електронному 

носії (одним суцільним файлом). Електронна версія дипломної роботи 

магістра має бути ідентичною паперовій. 

  

Система оцінювання магістерської роботи 

  

спирається на такі параметри: 

-         глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі й використання 

новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, 

-         актуальність і перспективність теми дослідження, 

-         ступінь наукової новизни, 

- методика дослідження, 

- достовірність і верифікованість висновків, 

- логіка викладення матеріалу, 

- стиль, мова і орфографія викладення матеріалу. 

Всі ці моменти спеціально наголошуються в рецензії, яку має давати 

спеціаліст у даній галузі наукового знання, призначений кафедрою. 

  



Теми  магістерських робіт на 2020-2021 н.р. 

для магістрів 

 

1. Управління кредитними операціями банків України. 

2. Прибутковість банківської установи: аналіз стану та стратегія управління. 

3. Вплив присутності іноземного капіталу на рівень стабільності банківської 

системи України. 

4. Управління фінансовою стійкістю банку.  

5. Управління конкурентоспроможністю сучасного банку.  

6. Управління ресурсним потенціалом банку.  

7. Вплив депозитної політики банку на формування банківських ресурсів. 

8. Управління фінансовими результатами діяльності банківської установи. 

9. Управління ліквідністю банківської установи. 

10.  Розвиток ринку банківських послуг для фізичних осіб в сучасних умовах. 

11. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України 

12. Фактори формування та оцінка конкурентоспроможності сучасного банку  

13. Оцінка та методи управління кредитними ризиками банківської установи 

14. Проблеми капіталізації банківської системи України 

15. Тенденції інноваційного розвитку  ринку платіжних карток України. 

16. Розвиток ринку банківського споживчого кредитування в сучасних умовах 

17. Капітал та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. 

18. Управління активами і пасивами банківської установи. 

19. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток України. 

20. Управління депозитними операціями як засіб поповнення ресурсної бази банку. 

21. Деформовна фінансова модель ведення бізнесу в Україні. 

22. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього середовища. 

23. Розвиток фінансової інфраструктури суспільства. 

24. Декапіталізація фінансового сектора і перспективи відновлення 

кредитування підприємств. 



25. Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку. 

26. Іновації у фінансовій сфері. 

27. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків. 

28. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. 

29. Когнітивне моделювання сценаріїв розвитку фінансів в Україні. 

30. Акціонування як ефективний хедж проти інфляції. 

31. Фінансові аспекти дерегуляції АПК.. 

32. Роль фінансової аналітики в обслуговуванні боргових зобов’язань 

державного бюджету України. 

33. Аналітичні рішення у сфері бізнесу (на прикладі підприємств різних 

галузей). 

34. Програмно-цільовий метод формування та виконання бюджетів (на 

прикладі державного або місцевого бюджетів). 

35. Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблематика і перспективи 

розвитку. 

36. Фінансові стимули розвитку регіонів України. 

37. Венчурне фінансування інвестиційних проектів. 

38. Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційного розвитку 

економіки України. 

39. Міжбюджетні відносини в Україні. 

40. Формування місцевих бюджетів в Україні. 

41. Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку 

регіону. 

42. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави. 

43. Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємства. 

44. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ. 

45. Особливості мобілізації інвестиційних ресурсів підприємств шляхом емісії 

цінних паперів (у цілому або окремо в розрізі видів і типів цінних паперів). 



46. Казначейська система виконання бюджету. 

47. Фінансове забезпечення місцевих запозичень в умовах самоврядування. 

48. Механізм обслуговування місцевого боргу (на прикладі …). 

49 Аналітичні рішення при формування фінансової політики підприємства. 

50. Особливості управління фінансами індивідуальних і сімейних приватних 

підприємств. 

51. Інвестиційний аналіз цінних паперів корпорації. 

52. Стратегічне моделювання інвестиційної діяльності підприємства. 

53. Місцеві бюджети в умовах децентралізації влади. 

54. Фінансова система ЄС: виклики та перспективи для України. 

55. Вплив глобалізації фінансів на розвиток корпоративного підприємства. 

56. Напрямки інноваційного розвитку підприємства та джерела його 

фінансування. 

57. Формування моделі корпоративного управління підприємством. 

58. Організаційно-економічні засади формування інноваційної стратегії розвитку 

підприємства. 

 

Теми фундаментального характеру 

1. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. 

2. Діагностика фінансового стану підприємства. 

3. Управління витратами підприємств. 

4. Управління грошовими потоками підприємств. 

5. Управління доходами підприємств. 

6. Управління капіталом підприємства. 

7. Управління ліквідністю підприємств. 

8. Управління оборотними активами підприємства. 

9. Управління платоспроможністю підприємства. 

10. Управління прибутком підприємств. 

11. Управління фінансовими ресурсами підприємства. 



12. Фінансова санація підприємства. 

13. Амортизаційна політика підприємства та оцінка її ефективності. 

14. Аналіз фінансового стану підприємства: сучасна методологія та 

перспективні напрями її розвитку. 

15. Аналіз цінних паперів у портфельному інвестування. 

16. Антикризове фінансове управління підприємством. 

17. Бюджетування в управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

18. Бюджетування в систему оперативного фінансового контролінгу. 

19. Бюджетування в системі фінансового планування на підприємств (на 

прикладі окремих сфер діяльності). 

20. Грошові розрахунки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність 

підприємства. 

21. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та методи 

оптимізації їх структур. 

22. Дивідендна політика підприємства та напрями її удосконалення. 

23. Дивідендна політика та її вплив на вартість підприємства. 

24. Дивідендна політика та її вплив на формування і структуру капіталу 

підприємства. 

25. Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу. 

26. Діагностика фінансової кризи на підприємстві. 

27. Діяльність інвестиційних інвесторів на фінансовому ринку (на прикладі 

окремих видів фінансових посередників). 

28. Довгострокова фінансова політика підприємства. 

29. Емісійна політика підприємства при залученні позикового капіталу. 

30. Емісійна політика підприємства. 

31. Емісійна політика та її вплив на фінансову стійкість підприємства. 

32. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. 

33. Запобігання банкрутству в системі антикризового управління 

підприємством. 



34. Інвестиційна стратегія підприємства та особливості її формування в 

сучасних умовах. 

35. Інвестиційне планування на підприємстві. 

36. Інвестиційне проектування в системі управління фінансами підприємства. 

37. Інвестиційний менеджмент діяльності підприємств (фінансових 

посередників). 

38. Управління інвестиційним процесом підприємств. 

39. Механізм формування і використання фінансових ресурсів підприємств 

40. Управління необоротними активами підприємств. 

41. Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств. 

42. Фінансовий контролінг як інструмент управління підприємства. 

43. Фінансове забезпечення підприємств. 

44. Фінансове забезпечення агрохолдингів України. 

45. Бюджетне фінансування підприємств. 

46. Фінансово-кредитне забезпечення діяльності підприємств. 

47. Лізингові відносини у забезпеченні підприємств. 

48. Управління фінансовою діяльністю підприємств. 

49. Управління інвестиційною діяльністю підприємств. 

50. Інвестиційна привабливість  сектору економіки України. 

51. Залучення іноземних інвестицій в економіку. 

52. Кредитування малого та середнього бізнесу. 

53. Інвестиційні фонди на ринку цінних паперів. 

54. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення. 

55. Короткострокова фінансова стратегія підприємства. 

56. Корпоративна фінансова стратегія підприємства. 

57. Корпоративні цінні папери як інструменти залучення фінансових ресурсів. 

58. Менеджмент фінансової санації підприємства. 

59. Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій підприємства. 

60. Оптимізація структури капіталу підприємства. 



61. Оптимізація фінансових рішень в умовах обмеженості фінансових ресурсів. 

62. Особливості організації фінансового менеджменту інвестиційної компанії, 

кредитної спілки, лізингової компанії. 

63. Оцінка акціонерного капіталу та вартості компанії. 

64. Оцінка ефективності управління активами підприємства. 

65. Оцінка ефективності управління пасивами підприємства. 

66. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту та оцінка його ефективності. 

67. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. 

68. Розробка фінансової стратегії підприємства. 

69. Санаційний аудит і фінансове забезпечення санації підприємств. 

70. Стан і напрямки розвитку ринку корпоративних цінних паперів. 

71. Стратегічне фінансове планування на підприємстві та напрямки його 

вдосконалення. 

72. Управління борговими зобов’язаннями підприємств. 

73. Фінансовий контролінг на підприємств. 

74. Фінансовий менеджмент в акціонерних товариствах. 

75. Фінансовий механізм забезпечення рентабельної роботи підприємства. 

76. Фінансовий механізм реструктуризації підприємства. 

77. Фінансові ризики суб’єктів господарювання та управління ними. 

78. Забезпечення фінансової безпеки підприємств. 

79. Впровадження системи бюджетування на підприємстві та прогнозування 

його грошових потоків. 

80. Удосконалення фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій. 

81. Стратегія фінансового розвитку малого підприємства. 

82. Особливості фінансового менеджменту державного підприємства та 

напрями його удосконалення. 

83. Механізм та джерела інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 

84. Механізм формування і розподілу прибутку у транснаціональних 



компаніях. 

85. Оптимізація структури активів підприємства. 

86. Організація роботи фінансової служби підприємства щодо запобігання 

інвестиційних ризиків. 

87. Формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

88. Стратегія управління фінансовим розвитком підприємства. 

89. Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями 

оптимізації її структури. 

90. Управління кредиторською заборгованістю підприємств. 

91. Фінансування розвитку підприємств: проблеми та виклики . 

92. Аналітична оцінка розвитку фінансового потенціалу підприємства. 

93. Аналітична оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 

94. Інтегроване управління фінансовими ризиками підприємства. 

95. Державний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів в 

Україні. 

96. Бюджетний процес в Україні та шляхи його вдосконалення. 

97. Управління фінансами державних підприємств. 

98. Організація фінансового контролю на підприємстві. 

99. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні. 

100. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів. 

101. Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими 

потоками підприємств. 

102. Фінансовий контроль діяльності сільськогосподарських підприємств. 

103. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах 

контролінгу. 

104. Планування та контроль витрат в управлінні фінансами підприємства. 

105. Запобігання банкрутству в системі антикризового управління підприємством. 

106. Тенденція інноваційного розвитку безготівкової економіки України. 



107. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних 

умовах. 

 

 

 


