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1. Опис навчальної дисципліни 

«Фінанси, гроші та кредит» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти, освітньо-

професійна програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4,5 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 2  

Спеціальність 

073 «Менеджмент» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  2-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __реферат__ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

3-й 5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 5 

Ступінь вищої освіти 

Бакалавр 

 

 

 

 

Освітньо-професійна 

програма  

Менеджмент 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

81 год. 121 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

40 год. 60 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

- год. - год. 

Вид контролю: 
Залік Залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,66 

для заочної форми навчання – 0,11 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» 

є формування у майбутніх фахівців з менеджменту сучасного економічного 

мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних 

фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства. 

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; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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.     

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. 
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3. Зміст навчального матеріалу 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.) 

 

Тема 8. Державний кредит (Економічна сутність,  роль і функції 
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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.) 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьо-

го  
У тому числі Усьо- 

го 
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. Теоретико-методичні  засади фінансів, грошей та кредиту 

Тема 1. 

Сутність та 

функції 

грошей 

18 4 2 - 3 12 14 2 2 - 4 10 

Тема 2. 

Сутність та 

функції  

фінансів 

14 2 2 - 3 10 14 2 2 - 4 10 

Тема 3. 

Фінансова 

система та 

фінансовий 

механізм 

22 6 4 - 6 12 20 - - - 12 20 

Тема 4. 

Фінанси 

суб’єктів 

господарю-

вання та 

неприбутко-

вих організа-

цій 

15 2 2 - 5 11 20 - - - 10 20 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

69 14 10 - 17 45 68 4 4 - 30 60 
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Змістовий модуль 2. Кредитна система та фінансові інструменти 

Тема 5. 

Кредит у 

ринковій 

економіці 

12 2 2 - 4 8 13 2 1 - 3 10 

Тема 6.  

Кредитні 

системи 

14 4 

 

2 - 5 8 12 - - - 4 12 

Тема 7. 

Фондовий 

ринок та 

фінансові 

інструменти 

16 4 4 - 5 8 10 - - - 3 10 

Тема 8. 

Державний 

кредит 

14 4 4 - 4 6 15 2 1 - 10 12 

Тема 9. 

Комерційні 

банки як 

основна ланка 

кредитної 

системи 

10 2 2 - 5 6 17 - - - 10 17 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

66 16 14 - 23 36  67 4 2 - 30 61 

 

Разом з дис- 

ципліни  

135 30 24 - 40 81 135 8 6 - 60 121 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

Заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Сутність та функції грошей 2 2 

2 Сутність та функції фінансів 2 2 

3-5 Фінансова система та фінансовий механізм 6 - 

6 Фінанси суб’єктів господарювання та 

неприбуткових організацій 

2 - 

7 Кредит у ринковій економіці 2 1 

8   Кредитні системи 2 - 
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9-10 Фондовий ринок та фінансові інструменти 4 - 

11 Державний кредит 2 1 

12 Комерційні банки як основна ланка кредитної 

системи 

2 - 

 Всього 24 6 

                                                                                                              

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

Заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20 16 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 17 19 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  

4 26 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 

40 60 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 81 121 

   

 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з\п 

Назва індивідуального завдання   

1 Роль грошей у системі суспільного відтворення.   
2 Грошовий оборот і грошові потоки.  
3 Грошова маса та основні форми її існування.  
4 Закони грошового обігу.  
5 Грошовий ринок та особливості прояву на ньому 

попиту, пропозиції, ціни. 
 

6 Основні принципи організації та моделі побудови 

грошових систем. 
 

7 Особливості інфляційного процесу в Україні.  
8 Основні моделі грошових реформ.  
9 Характеристика основних грошових реформ, 

здійснених в Україні. 
 

10 Класична кількісна теорія грошей і сучасний  
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монетаризм. 

11 Грошово-кредитна політика України у світлі 

сучасних монетаристських теорій. 
 

12 Шляхи перебудови фінансових відносин на 

сучасному етапі розвитку економіки України. 
 

13 Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової 

стабілізації. 
 

14 Державна політика у сфері фінансів та роль держави 

у розвитку економіки. 
 

   15 Удосконалення фінансового механізму в Україні  на 

сучасному етапі розвитку економіки. 
 

16 Державний фінансовий контроль і його роль у 

забезпеченні фінансової дисципліни. 
 

17 Фінансовий механізм, його складові елементи і 

загальна характеристика. 
 

18 Податкова політика на сучасному етапі.  
19 Податкова система на сучасному етапі.  
20 Управління фінансами в розвинутих зарубіжних 

країнах. 
 

21 Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.  
22 Особливості організації фінансів підприємств різних 

організаційно-правових форм господарювання. 
 

23 Сучасний стан організації та функціонування 

системи державних фінансів України. 
 

24 Бюджет – основний фінансовий план держави.  
25 Порівняльна характеристика бюджетної системи 

України та однієї із зарубіжних країн. 
 

26 Особливості бюджетної політики України на 

сучасному етапі. 
 

27 Роль державного бюджету у впровадженні в Україні 

інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку. 

 

   28 Видатки бюджету на соціальний захист населення.  
29 Структура державного боргу та механізм його 

формування. 
 

30 Державний борг України та механізм його 

обслуговування. 
 

31 Вплив державного боргу на фінансове становище 

держави. 
 

32. Зовнішній державний борг в країнах з перехідною 

економікою. 
 

33. Місцеві фінанси як система.  
34. Функції місцевих фінансів.  
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35. Місцеві бюджети – основна ланка місцевих фінансів.  
36. Зміст і складові міжбюджетних відносин та методи 

бюджетного регулювання. 
 

37. Державні цільові фонди, що входять до складу 

державного бюджету та причини їх створення. 
 

38. Класифікація економічних ризиків та їх місце у 

страхуванні. 
 

39. Основні сфери впливу розвитку страхування на 

соціально-економічний стан суспільства. 
 

40. Фінансові механізми стабілізації й розвитку 

страхової справи в Україні. 
 

41. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.  
  42. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 
 

43. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та 

міжнародних фінансів. 
 

                                                                                                    

 
8. Методи контролю 

 

   Поточне тестування, підсумковий модульний контроль здійснюється 

відповідно до вимог «Положення про рейтингову систему оцінки знань 

студентів». 

Для контролю знань студентів передбачено: 

- вхідний контроль знань; 

- поточне тестування на практичних заняттях; 

- письмова контрольна робота; 

- захист реферату; 

- колоквіум;  

- представлення результатів власних досліджень до конференцій. 

                                                                        

 

 

9. Методи навчання 

   

При викладанні курсу використовуються такі види занять, як: лекції, 

практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота студентів. 

При аналізі найбільш гострих та проблематичних питань планується 

застосовувати метод “мозкового штурму”. 

При проведенні практичних занять за всіма темами передбачено 

організовувати бесіди по окремих питаннях теми (семінар-дискусія), що 

розглядається на занятті, порівнювати теоретичний матеріал з реальними подіями, 

що відбуваються у світі та  Україні.  

Для забезпечення більш глибокого вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та 
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кредит» і сформування навичок у студентів щодо самостійного використання 

набутих теоретичних знань та з метою виконання індивідуального завдання 

передбачається застосування методу активізації «робота в малих групах». 

При виконанні реферативного завдання студенти отримують відповідну 

тему. Передбачається, що студенти після виконання індивідуального завдання 

готовлять доповідь для публічного обговорення в аудиторії та проведення 

дискусії.   

Метод презентації використовується під час захисту індивідуального 

завдання. 

                                                                                           

                                                                     

10. Схема нарахування балів студентів 

             

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

Денна Заочна 

Min Max 

Кіль-

кість 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 

Кіль-

кість 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні 

 Бали 

Min Maх Min Max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр  

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

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

Робота на лекціях 0,5/1 1/2 7 3,5 7 2 2 4 

Робота на практичних/ 

семінарських заняттях 
1/3 

1,5/ 

4 
5 5 7,5 2 6 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

1,5/ 

2 

5,5/ 

17,5 
1 1,5 5,5 2 4 35 

Виконання 

індивідуальних завдань 

20/ 

20 

25/ 

23 
1 20 25 1 20 23 

Проміжна сума - - - 30 45 - 32 70 

Модульний контроль 

(колоквіум) 

20/ 

28 

30/ 

30 
1 20 30 1 28 30 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 1 10 15 - - - 

Рейтинг за творчі 

здобутки студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
- - - 60 100 - 60 100 

 

Змістовий модуль 2. «Кредитна система та фінансові інструменти» 
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Робота на лекціях 1 2 8 8 16 2 2 4 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
3 5 7 15 21 1 3 5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
5 8 - - - 5 25 40 

Виконання 

індивідуальних завдань 
7 13 1 7 13 - - - 

Проміжна сума  - - - 30 50 - 30 49 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
30 50 1 30 50 1 30 51 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 - - - - - - 

Рейтинг за творчі 

здобутки студентів 
0 10 - - - - - - 

Оцінка за змістовий 

модуль 2 
- - - 60 100 - 60 100 

Разом з дисципліни 60...100 60…100 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій з курсу «Фінанси, гроші та кредит» для студентів денної та 

заочної форм навчання / Укл. О.В. Тарасова. – Одеса, ОНАХТ, 2014. - 40 с.  

2. Підручники і навчальні посібники (див. розділ 12).  

3. Ілюстраційний матеріал.  

4. Тести для поточного і підсумкового контролю. 

5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінанси, гроші та кредит» 

для студентів денної форми навчання / Укл. О.В. Тарасова. – Одеса: ОНАХТ, 

2015. – 16 с. 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

 

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

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

НІОС, 2002. 

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

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

5. 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. 
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Допоміжна 

 

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

КНЕУ, 2004.   

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

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

 
 
 

13. 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 

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. 

2. Одеська Наукова бібліотека національного університету ім. І.І. 

Мечникова: вул. Преображенська, 24. 

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

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

51. 

 

Адреси Інтернет-клубів: 

http://info.dinau.com.ua/
http://www./
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/
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1. «Гараж», вул. Канатна, 110. 

2. «Мевепік», вул. Піонерська, 5В. 

3. «Ворон», пр. Шевченка, 10/1. 

 

 


