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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Фінанси, гроші та кредит
Викладач (-і) Савчук О.Я.
Контактний телефон 
викладача

+38(096)4351981

E-mail викладача oksana.sav4uk123@gmail.com
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 5 кредитів EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного забезпечення та вміння ефективно
використовувати сучасний грошово-кредитний інструментарій значною мірою залежить успіх та
місце суб’єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв’язку з цим для держави,
яка  претендує  зайняти  належне  місце  в  глобальному  просторі,  особливо  актуальною  стає
підготовка  фахівців,  здатних  аналізувати  такі  економічні  явища,  як  фінанси,  гроші,  грошовий
ринок та кредит, осмислювати зміни в їхньому функціонуванні та виробляти адекватні підходи в
сучасній економічній політиці, а розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі фінансів,
грошей  і  кредиту  в  різних  галузях  економіки  України.  Наукове  розуміння  проблем  фінансів,
грошей, грошового обігу, кредитних відносин, податкових і бюджетних є необхідною складовою
становлення  професійних  економічних  знань  студентів.  Тому  важливе  місце  в  підготовці
висококваліфікованих бакалаврів та спеціалістів з економіки відводиться навчальній дисципліні
«Фінанси, гроші та кредит».

3. Мета та цілі курсу 

Формування системи базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння закономірностей
функціонування грошового та фінансового ринків як теоретичної основи державної монетарної,
валютної,  податкової та бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку фінансових
послуг;  формування спеціальних знань і  практичних навичок з  питань організації  фінансових
відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати: 
5.  Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та
прийняття  управлінських  рішень  різними  економічними  агентами  (індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 
6.  Використовувати  професійну  аргументацію  для  донесення  інформації,  ідей,  проблем  та
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 
23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення. 
Компетентності:
 ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній
сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування
теорій та методів економічної науки. 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних
для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних



ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і  явища в одній або декількох професійних
сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 150 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 28 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 год.
самостійна робота 94 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

І 073«Менеджмент» ІІ нормативна
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літера-
тура

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції
та  роль  у  суспільстві. Фінанси  як
наукова дисципліна. Поняття фінансів,
їх  необхідність  і  суть.  Об’єктивні
передумови  виникнення  фінансів.
Специфічні  ознаки  фінансів,  їх
суспільне  призначення.  Необхідність  і
роль фінансів у ринковій економіці, їх
призначення.  Функції  фінансів.
Розподільча функція, її зміст. Об’єкти і
суб’єкти  розподілу  і  перерозподілу.
Первинний  і  вторинний  розподіл.
Контрольна функція. 

Лекція
№1, 
семінар-
ське
заняття
№1

[5,  6,  7,
8, 10]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 2.  Фінансова  система. Поняття
фінансової  системи,  її  структура,
принципи  побудови.  Сфери  та  ланки
фінансових  відносин,  їх
характеристика.  Управління
фінансовою системою. Роль фінансової
системи держави у  забезпеченні  умов
економічного  зростання.  Проблеми
функціонування  фінансової  системи
України.

Лекція
№2, 
семінар-
ське
заняття
№2

[5,  6,  7,
8, 10]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  3.  Фінансова  політика  та
фінансовий  механізм.  Зміст  та
значення  фінансової  політики  як
складової  економічної  і  соціальної
політики  держави.  Види  фінансової
політики,  її  принципи,  характеристика
основних  складових.  Стратегія  і
тактика  фінансової  політики.
Фінансовий механізм, його роль і місце
в  ринковій  економіці.  Складові
елементи  фінансового  механізму.
Особливості  методів  фінансового

Лекція
№3, 
семінар-
ське
заняття
№3

[5, 6, 7] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття 

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



механізму. 
Тема  4.  Державні  фінанси.  Суть,
призначення  і  роль  бюджету.
Розподільча  і  контрольна  функції
бюджету.  Бюджет  як  основний
фінансовий  план  держави.  Доходи  і
видатки бюджету. Бюджетний дефіцит,
причини  його  виникнення.  Проблеми
скорочення  і  можливі  джерела
покриття  бюджетного  дефіциту.
Поняття  про  бюджетну  систему.
Бюджетна  система  України,  принципи
її  побудови.  Бюджетний  устрій  та
принципи  його  організації.  Види
бюджетів.  Міжбюджетні  трансферти.
Бюджетний  процес  і  його  етапи.
Державний  кредит,  його  види  та
форми.  Державний  борг,  причини  й
наслідки  зростання  державного  боргу.
Поняття  місцевих  фінансів.  Функції
місцевих фінансів. Місцеві бюджети –
основа  місцевих  фінансів  в  Україні.
Доходи та видатки місцевих бюджетів
України. 

Лекція
№4, 
Практич-
не
заняття
№1

[6,  7,  8,
10]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практич-
ного
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  5. Фінансовий  ринок.  Суть,
функції  і  роль  фінансового  ринку.
Сегментація  фінансового  ринку.
Інструменти  фінансового  ринку.
Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові
посередники. Регулювання фінансового
ринку.  Основи  функціонування
фондового ринку, його інфраструктура.
Види цінних паперів, їх класифікація і
характеристика.  Фондові  біржі,  їх
значення  як  організаторів  торгівлі.
Посередницька,  індикативна  та
регулятивна  функції  фондової  біржі.
Організація і порядок роботи фондової
біржі.

Лекція
№5, 
практич-
не
заняття
№2

[5,  6,  7,
8, 10]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практич-
ного
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  6. Міжнародні  фінанси.
Міжнародні  фінанси  та  міжнародні
фінансові  потоки.
Зовнішньоекономічна  діяльність,  її
суб’єкти.  Платіжний  баланс,  його
структура.  Світовий  валютний  ринок,
його  функції,  специфічні  риси.
Валютне  регулювання,  його  завдання.
Міжнародні  фінансові  організації  та
міжнародні  фінансові  інституції,  їх
роль  у  регулюванні  світових
економічних  процесів.  Інтеграція
України  в  систему  міжнародних

Лекція
№6, 
семінар-
ське
заняття
№4

[5,  6,  7,
8, 10]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



фінансів.  Взаємовідносини  України  із
міжнародними  організаціями  та
інститутами.
Тема 7. Сутність та функції грошей.
Походження  грошей.  Раціоналістична
та  еволюційна  концепції  походження
грошей.  Роль  держави  у  творенні
грошей.  Сутність  грошей.  Гроші  як
загальний  еквівалент.  Гроші  як
особливий  товар,  мінова  й  споживча
вартість  грошей  як  товару.  Гроші  як
форма  прояву  суспільних  відносин.
Гроші  як  гроші  і  гроші  як  капітал.
Форми грошей та їх еволюція. Вартість
грошей.  Купівельна  спроможність
грошей. Вартість грошей і  час.  Вплив
зміни  вартості  грошей  на  економіку.
Функції грошей.

Лекція
№7, 
семінар-
ське
заняття
№5

[1,  2,  3,
4, 9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
семінарсь
кого
заняття 

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 8.  Грошовий оборот і  грошова
маса. Грошовий обіг: суть і структура.
Грошові платежі як складові грошового
обігу.  Сукупний  грошовий  обіг  і  обіг
грошей  у  межах  індивідуального
капіталу.  Основні  ринки  та  суб’єкти
грошового  обігу.  Модель  сукупного
грошового  обігу.  Грошові  потоки.
Потоки  ін’єкцій  та  потоки  витрат.
Механізм  балансування  грошових
потоків.  Структура  грошового  обігу.
Грошова  маса,  що  обслуговує
грошовий  обіг.  Показники  маси
грошей,  грошові  агрегати,  їхня
характеристика. Грошова база.

Лекція
№8, 
практич-
не
заняття
№3

[2,  3,  4,
9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практич-
ного
заняття,
пройти
тестува-
ння  до
попере-
дніх тем

10
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  9.  Грошовий  ринок. Сутність
грошового  ринку.  Гроші  як  об’єкт
купівлі-продажу.  Суб’єкти  та
інструменти  грошового  ринку.
Інституційна модель грошового ринку.
Канали  прямого  і  опосередкованого
фінансування.  Структура  грошового
ринку. Попит на гроші. Основні мотиви
попиту  на  гроші.  Фактори,  що
визначають  параметри  попиту  на
гроші.  Пропозиція  грошей.  Загальні
теоретичні  положення  пропозиції
грошей.  Механізм  формування
пропозиції грошей. 

Лекція
№9, 
практич-
не
заняття
№4

[1,  2,  4,
9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практич-
ного
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  10.  Грошові  системи. Грошова
система: суть та принципи організації.
Елементи  грошової  системи  та  їх
характеристика.  Основні  типи
грошових систем. Системи металевого

Лекція
№10, 
практич-
не
заняття

[1,  2,  3,
4]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



та  кредитного  обігу.  Становлення  й
розвиток  грошової  системи  України.
Методи  та  інструменти  регулювання
грошової  системи.  Центральний  банк
як  орган  державного  регулювання
грошової сфери.

№5 ися  до
практич-
ного
заняття

Тема  11.  Інфляція  та  грошові
реформи. Суть,  форми  прояву  та
закономірності  розвитку  інфляції.
Основні  види  інфляції:  повзуча,
галопуюча,  гіперінфляція,  відкрита  та
закрита  інфляція.  Причини  інфляції.
Інфляція  попиту.  Інфляція  витрат.
Вплив  інфляції  на  розвиток
виробництва.  Показники  вимірювання
інфляції.  Регулювання  інфляції.
Взаємодія центрального банку та уряду
у  регулюванні  інфляційних  процесів.
Суть  і  цілі  грошових  реформ.
Стабільність  грошової  одиниці  як
основна мета грошової реформи. Роль
грошових  реформ  у  боротьбі  з
інфляцією.  Класифікація  грошових
реформ.

Лекція
№11, 
практич-
не
заняття
№6

[1,  3,  4,
9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практич-
ного
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 12.  Валютний ринок і валютні
системи.  Сутність  валюти,
призначення  і  сфера  використання.
Види  валюти.  Фактори  та  значення
конвертованості  валюти.  Особливості
валютних  відносин.  Валютний  ринок:
суть  і  принципи  функціонування.
Валютні  операції:  суть,  види,
характеристика.  Суб’єкти  валютного
ринку.  Фактори,  що  впливають  на
кон’юнктуру  валютного  ринку.  Суть  і
види  валютного  курсу.  Механізм
регулювання  валютного  курсу:
девальвація,  ревальвація,  інтервенція.
Режим  валютного  курсу  в  Україні.
Платіжний баланс. 

Лекція
№12, 
практич-
не
заняття
№7

[1,  2,  3,
4, 9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
Підготува
тися  до
практич-
ного
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  13.  Необхідність,  сутність  і
функції  кредиту. Необхідність
кредиту.  Загальні  передумови
формування  кредитних  відносин.
Еволюція  кредитних  відносин.  Теорії
кредиту.  Сутність  кредиту.  Кредит  як
форма  руху  вартості  на  основі
повернення.  Кредит  як  форма
суспільних  відносин.  Основні  функції
кредиту. Суб’єкти та об’єкти кредитних
відносин. Позичковий капітал і кредит.
Стадії та закономірності руху кредиту.

Лекція
№13, 
практич-
не
заняття
№8

[2,  3,  4,
9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготуват
ися  до
практич-
ного
заняття

5 балів До
наступного
заняття  за
розкладом



Принципи кредитування.
Тема  14.  Центральні  банки.
Походження  та  еволюція  центральних
банків.  Сутність,  функції  та  основи
організації  центрального  банку.
Незалежний  статус  центрального
банку,  його  значення  та  форми
реалізації.  Операції  центрального
банку.  Національний  банк  України:
завдання,  функції  та  історія  розвитку.
Його структура  та  органи управління.
Грошово-кредитна  політика  НБУ  та
банківський нагляд.

Лекція
№14, 
семіна-
рське
заняття
№6

[1,  2,  3,
4, 9]

Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
підготовка
до контро-
льної
роботи

5 балів До
підсумковог
о заняття 

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за  семестр –  як середньо

арифметичне 100 балів протягом семестру та
100 балів за екзамен.

“відмінно” – студент демонструє повні
і  глибокі  знання  навчального  матеріалу,
достовірний  рівень  розвитку  умінь  та
навичок,  правильне  й  обґрунтоване
формулювання  практичних  висновків,
аналізує  причинно-наслідкові зв’язки; вільно
володіє науковими термінами;

“добре” –  студент  демонструє  повні
знання  навчального  матеріалу,  але  допускає
незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє
застосувати його до розв’язання конкретних
ситуацій,  у  деяких  випадках  нечітко
формулює  загалом  правильні   відповіді,
допускає окремі несуттєві помилки; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу, але
викладає його не досить послідовно і логічно,
допускає  істотні  пропуски  у  відповіді,  не
завжди  вміє  правильно  застосувати  набуті
знання  до  розв’язання  конкретних  ситуацій,
нечітко, а інколи й невірно формулює основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” –  студент  не  володіє
достатнім  рівнем  необхідних  знань,  умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно  до  навчального  плану,
студент  виконує  одну  контрольну  роботу,
яка  враховується  при  виставленні
підсумкової  оцінки  з  дисципліни.  Головна
мета  її  –  перевірка  самостійної  роботи
студентів  в  процесі  навчання,  виявлення
ступеня  засвоєння  ними  теоретичних
положень курсу.  

Семінарські (практичні) заняття  Семінарське  (практичне)  заняття
проводиться  з  метою  формування  у



студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання.  За  метою  і
структурою семінарські (практичні) заняття
є  ланцюжком,  який  пов'язує  теоретичне
навчання  і  навчальну  практику  з
дисципліни, а також передбачає попередній
контроль  знань  студентів.  Оцінка  за
семінарське  (практичне)  заняття
враховується  при  виставлення  підсумкової
оцінки з дисципліни.

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка  за  поточне  тестування  (5
балів);

– оцінка за відповіді на всі основні та
додаткові  запитання  під  час  аудиторних
занять (70 балів);

– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів);

– оцінка  за  самостійну  роботу  (5
балів).

7. Політика курсу
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю

результатів  навчання (для осіб  з  особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

-  посилання  на  джерела  інформації  у  разі  використання  ідей,  розробок,  тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про результати  власної  навчальної  (наукової,  творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння пропущеної теми лекції  з поважної причини перевіряється під час складання
підсумкового  контролю.  Пропуск  лекції  з  неповажної  причини  відпрацьовується  студентом
(співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені  практичні,  семінарські  та  лабораторні  заняття,  незалежно  від  причини
пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом
під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському та  лабораторному занятті
перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання  підсумкового  контролю  з
обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп.
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