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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної  дисципліни “Фінанси,  гроші та кредит” 

складена для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ступінь вищої освіти бакалавр. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є 

принципи, методи і  відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи у 

процесі формування, розподілу та перерозподілу вартості ВВП з метою формування 

фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання і держави. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на попередньо вивчених 

дисциплінах: «Мікроекономіка, «Макроекономіка» та ін. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є 

формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи знань 

щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних 

відносин суспільства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» 

є:  

- вивчення сутності грошей, їх появи та еволюції в умовах розвиту ринку; 

- з’ясування закономірностей грошового та кредитного обігу в умовах ринкового 

господарства; 

-  вивчення принципів і форм організації сучасної грошово-кредитної системи; 

- дослідження особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей 

грошей і кредиту; 

- вивчення ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської 

діяльності; 

- здобуття знань з функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; 

- вивчення організації міжнародних грошово-кредитних відносин; 

- вивчення сутності, методів, принципів та інструментів грошово-кредитної 

політики; 

- дослідження закономірностей  у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів 

господарювання і населення; 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: сутність, функції  та роль грошей в ринковій економіці; сутність та 

функції фінансів; поняття фінансової системи, її структуру, сфери та ланки фінансових 

відносин; сутність, зміст і завдання фінансової політики; поняття і склад фінансового 

механізму; сутність управління фінансами; суть, принципи методи та завдання 

фінансового планування і фінансового контролю; необхідність і сутність фінансів 

підприємств; сутність, форми та види кредиту; роль та місце кредитної системи в 

сучасному економічному просторі; функції банківської системи; сутність фондового 

ринку, його роль у розвитку ринкової інфраструктури; роль Національного банку 

України та його функції; суть, значення, форми та види державного кредиту; поняття 

державного боргу; суть і призначення комерційних банків; основні види банківських 

операцій; особливості регулювання банківської діяльності в сучасних умовах тощо.     
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вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах грошово-

кредитної системи; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному 

фінансовому ринку; прогнозувати майбутній розвиток фінансових та грошово-

кредитних відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих 

завдань фінансового характеру тощо. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин / 4.5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні  засади фінансів, грошей та 

кредиту. 
 

Тема 1. Сутність та функції грошей (Концепції походження  грошей. Гроші як 

загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Форми грошей та їх еволюція. 

Функції грошей. Роль грошей у ринковій економіці.)  

 

Тема 2. Сутність та функції  фінансів (Фінанси – специфічна форма суспільних 

відносин. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів.) 

 
Тема 3. Фінансова система та фінансовий механізм (Фінансова система. 

Поняття та принципи побудови фінансової системи.  Характеристика сфер та ланок 

фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи 

Фінансова політика і фінансовий механізм.  Фінансова політика як важлива складова 

економічної політики держави. Стратегія і тактика фінансової політики.  

Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування.  Управління фінансами і 

фінансовий контроль. Управління фінансами та принципи фінансового контролю. 

Види, форми і методи фінансового контролю. Фінансові важелі.) 

      

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій 

(Сутність і функції фінансів підприємств. Методи і принципи організації фінансів 

підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування.) 

 

 

Змістовий модуль 2. Кредитна система та фінансові інструменти. 

 
Тема 5. Кредит у ринковій економіці (Необхідність та сутність кредиту. 

Форми та виду кредиту. Банківський кредит.) 

 

Тема 6. Кредитні системи (Поняття та принципи побудови кредитної системи. 

Основи організації банківської системи. Функції банківської системи. Функції 

центрального банку.) 

 

Тема 7. Фондовий ринок та фінансові інструменти (Фондовий ринок: 

особливості та роль у розвитку ринкової інфраструктури. Фінансові інструменти: 

сутність, види та економічне призначення.  Біржовий та позабіржовий обіг фондових 

цінностей. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України.) 
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Тема 8. Державний кредит (Економічна сутність,  роль і функції державного 

кредиту. Форми державного кредиту. Державний борг, його формування, 

обслуговування та економічні наслідки. Управління державним боргом.) 

 

Тема 9. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи (Суть і 

призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Загальна 

характеристика банківських операцій. Особливості регулювання банківської 

діяльності в сучасних умовах.) 

 

          3. Рекомендована література 
 

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997. 

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, 

№ 50-51, ст.572. 

3. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок”// Відомості Верховної 

Ради України. – 2006. - № 31. 

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. 

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17 січня 2001 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. 

6. Закон України “Про господарський кодекс України” // Голос України. – 2003. 

– 27 лютого. - № 49-50. 

7. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб. Пособие. – М.: Приор, 2000. 

8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001. 

9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 

2002. 

10. Опарін В.М. Фінанси: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 

11. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. 

12. Савлук М.І. Гроші та кредит: підручник / Київський національний 

економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / заг. ред. Михайло Іванович Савлук. – вид. 4-е, 

переробл. і доповн. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2006. – 744 с. 

13. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 

2004.   

14. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія 

розвитку: монографія / І.О. Школьник. – Суми: Мрія; УАБС НБУ, 2008. – 348 с.      

 
  
   
  4. Інформаційні ресурси 
 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-301. 

 

Інтернет джерела: 

1. УКРІНФОРМ: БІЗНЕС - НОВИНИ" http://info.dinau.com.ua 

2. Ukraine Business & Economy http://www.oon.com.ua  

3. Офіційний сайт Держкомстату України   http://www.ukrstat.gov.ua 

http://info.dinau.com.ua/
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4. “Електронні вісті”  http://www.elvisti.com  

5. Офіційний сайт Верховної Ради України  http://www.rada.gov.ua 

6. Преса України  http://www.brama.com/news/ukr.html   

7. Комп&ньон   http://www.maximum.com.ua    

 

Адреси бібліотек: 

1. Бібліотека ОНАХТ, вул. Канатна 112, корпус А, тел. 712-41-68, 712-41-34. 

Одеська Наукова бібліотека національного університету ім. І.І. Мечникова:     

вул. Преображенська, 24. 

2. Одеська державна бібліотека ім. А.М. Горького:  вул. Пастера, 13. 

3. Одеська державна бібліотека ім. Грушевського: вул. Троїцька 49, корп. 51. 

 

Адреси Інтернет-клубів: 

1. «Гараж», вул. Канатна, 110. 

2. «Мевепік», вул. Піонерська, 5В. 

3. «Ворон», пр. Шевченка, 10/1. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 
 

5.  Засоби діагностики успішності навчання  
 

Вхідний, поточний та залишковий контроль знань. Завдання для практичних 

занять. Письмові контрольні питання. 

 

http://www./
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/

