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1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність фінансів, грошей 

та кредиту, їх функцій в суспільстві, роль в процесі становлення ринкової 

економіки, склад кредитної системи і функцій її окремих компонентів, а 

також актуальні проблеми грошового обороту та кредитування. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців з менеджменту сучасного економічного мислення та системи 

знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і 

грошово-кредитних відносин суспільства. 

  

4 Результати навчання 
 ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації 

https://business.ieu.edu.ua/


 
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

  

5 Кредити ECTS 
 120 годин = 4 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Сутність та функції фінансів. 1 1 3 

Тема 2. Фінансова система та фінансовий 

механізм. 
1 1 3 

Тема 3. Податкова система держави. 2 2 2 

Тема 4. Бюджет і бюджетна система 

держави. 
1 1 3 

Тема 5. Державні доходи та видатки. 1 1 3 

Тема 6. Державний кредит. 2 2 2 

Тема 7. Фінанси суб'єктів господарювання та 

неприбуткових організацій. 
2 1 3 

Тема 8. Фінанси населення. 2 1 3 

Тема 9. Фінансовий ринок. 2 1 3 

Тема 10. Міжнародні фінанси. 2 1 3 

Тема 11. Сутність та функції грошей. 1 1 3 

Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки. 1 1 3 

Тема 13. Грошовий ринок. 1 1 3 

Тема 14. Грошові системи. 1 1 3 

Тема 15. Інфляція та грошові реформи. 1 1 3 

Тема 16. Валютні відносини та валютні 

системи. 
2 1 3 

Тема 17. Кількісна теорія грошей і сучасний 

монетаризм. 
1 1 3 

Тема 18. Кредит у ринковій економіці 1 1 3 

Тема 19. Кредитні системи. 1 1 3 

Тема 20. Центральний банк та його роль в 

економіці. 
2 1 3 

Тема 21. Спеціалізовані кредитно-фінансові 

установи. 
2 1 3 

Тема 22. Спеціалізовані кредитно-фінансові 

установи. 
2 1 3 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни 

підготовки 

Фінанси і фінансові системи: 

1. Взаємозв'язок фінансів та інших економічних категорій. 

2. Фінанси, особливості їх функціонування - економічне вчення про товарно-

грошові відносини, розширене відтворення, природу і функції держави.  

3. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в 

умовах ринкової економіки на фінансових відносинах. 

4. Структура фінансової системи за внутрішньою будовою та організаційною 

структурою.  

5. Державні фінанси як провідна складова централізованих фінансів 

суспільства.  

За розкладом 



 
6. Фінанси суб'єктів господарювання та їх роль у розвитку національної 

фінансової системи.  

7. Складові фінансів суб'єктів господарювання: фінанси комерційних 

підприємств і організацій, фінанси некомерційних підприємств та організацій. 

8. Сутність, призначення та необхідність податків.  

9. Характерні риси податків, відрахувань і платежів. Взаємозв'язок з іншими 

розподільчими категоріями (кредит, заробітна плата, собівартість, ціна). 

10. Бюджет як основний фінансовий план держави.  

11. Сутність і причини виникнення бюджетного дефіциту.  

12. Допустимі межі та джерела покриття бюджетного дефіциту.  

13. Податкові надходження. Неподаткові доходи бюджету, їх склад і 

призначення. 

14. Економічна сутність державних доходів. 

15. Сутність, характеристика, склад державних видатків. 

16. Особливості фінансових відносин, що формують державний кредит, його 

суб'єкти.  

17. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств та 

організацій. 

18. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу в державі.  

19. Значення державного кредиту у фінансовому забезпеченні 

загальнодержавних і регіональних потреб. 

20. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом.  

Міжнародні фінанси і фінансовий ринок: 

1. Необхідність і сутність фінансів підприємств. 

2. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, особливості їх 

формування в умовах ринку.  

3. Економічні методи й способи формування фінансових ресурсів.  

4. Особливості та завдання неприбуткових організацій. Благодійництво. 

Спонсорство. Меценатство. 

5. Сутність фінансів населення, їх значення. 

6. Фактори, що впливають на рівень доходів населення. 

7. Фактори, що впливають на розподіл доходу на споживання та 

заощадження.  

8. Фінансовий портфель громадянина, його склад: споживчий портфель, 

накопичувальний та інвестиційний.  

9. Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень на інвестиції. 

10. Роль фінансового ринку у ринковій економіці.  

11. Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу, та 

перерозподілу коштів. 

12. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок банківських кредитів. Ринок 

цінних паперів. 

13. Фондовий ринок: особливості та роль у розвитку ринкової інфраструктури.  

14. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Біржовий та позабіржовий 

обіг фондових цінностей.  

15. Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів.  

16. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси 

суверенних країн і регіонів. 

17. Поняття зовнішньоекономічної діяльності її форми та види. 

18. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як складова 

загальної зовнішньоекономічної політики держави.  

19. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми та 

засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

20. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні організації. 

За розкладом 

Гроші і грошові системи: 

1. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та 

обміну.  

2. Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

3. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера 

використання, еволюція. 

За розкладом 



 
4. Поняття грошового обороту як процесу руху грошей.  

5. Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту.  

6. Економічна основа та загальна схема сукупного грошового обороту.  

7. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак - 

попиту, пропозиції, ціни. 

8. Банки і небанківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового 

ринку. 

9. Основні мотиви (джерела) сукупного попиту на гроші: попит на гроші для 

трансакцій і попит на гроші як на активи. 

10. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем.  

11. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової 

системи. 

12. Суть інфляції. Теоретичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», 

теорія «інфляції пропозиції», монетаристська теорія, теорія інфляції як 

багатофакторного процесу.  

13. Основні форми інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та 

закрита інфляція. 

14. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери. 

15. Особливості здійснення грошових реформ в окремих країнах. 

16. Валютний ринок: суть та основи функціонування.  

17. Валютні операції: види валютних операцій., біржова та позабіржова 

торгівля валютою. 

18. Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання. 

19. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.  

20. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей.  

Банки і кредити: 

1. Необхідність та суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на зворотній 

основі. 

2. Характеристика окремих видів кредиту: комерційного, споживчого, 

державного, міжнародного, банківського. 

3. Банківський кредит: класифікація банківських кредитів, принципи та 

методи.  

4. Характеристика окремих видів банківського кредиту. 

5. Специфіка становлення кредитних відносин в окремих країнах. 

6. Об'єктивні економічні умови формування кредитної системи.  

7. Основні етапи розвитку кредитної системи. 

8.  Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. 

9. Загальна характеристика основних структурних елементів кредитної 

системи. 

10. Основи організації банківської системи (принципи побудови, цілі, механізм 

функціонування). 

11. Небанківські фінансово-кредитні установи (спеціалізовані кредитно-

фінансові інститути), їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, 

роль. 

12. Центральний банк - орган державного грошово-кредитного регулювання 

економіки. 

13. Історичні аспекти організації центральних банків.  

14. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків.  

15. Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, стратегічні цілі, 

проміжні й тактичні завдання, інструменти грошово-кредитного регулювання.  

16. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного 

регулювання ринкової економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту. 

17. Суть і призначення комерційних банків у сучасному економічному 

просторі. 

18. Організаційна та функціональна структура комерційного банку. 

19. Загальна характеристика банківських операцій. 

20. Особливості регулювання банківської діяльності в сучасних умовах. 

 

За розкладом 



 
 

8     Перелік вибіркових завдань  
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни 

підготовки 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Фінанси, гроші та 

кредит» майбутніх фахівців є виконання якого передбачає створення умов для як 

найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти здобувають у процесі навчання, а 

також застосування цих знань на практиці. ІНДЗ є самостійно виконаним 

дослідженням, яке передбачає власну розробку, тобто має практичне спрямування й дає 

змогу оцінити обсяг і якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. 

За розкладом 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / професійної 

підготовки / вільного вибору 

Один семестр 4 семестр «Економічна теорія», 

«Менеджмент», 

«Правознавство» 

2-й курс Цикл професійної підготовки 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування під 

час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» здійснюється в балах відповідно до 

табл.1. 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 
Таблиця 1 

Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота  
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль В
сь

о
го

 

Змістовий  
розділ 1 

Змістовий 
розділ 2 

Змістовий  
розділ 3 

Змістовий  
розділ 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 Т 14 Т 15 Т 16 Т 17 Т 18 Т 19 Т 20 Т 21 Т 22 
40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2, ..., Т22 - теми занять  
 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма формами 

робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент допускається до 

підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми та у 



 
разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 балів 

(див. табл. 2). 
Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в діапазоні 

від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента на екзамені 

оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за результатами 

іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на іспит.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 

підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента (див. табл. 3). 
Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

  



 
  

12 Політика дисципліни 
 - курс передбачає роботу в колективі, 

- середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням заняття, і при 

цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт відбувається із 

дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з Кодексом 

академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 

університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 
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17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який:  

- наполегливий і антиледачий, 

- уважний та допитливий, 

- стресостійкий та з почуттям гумору, 

- креативний та життєрадісний! 

 

Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) і тоді 

успіх прийде сам! До зустрічі! 

 


