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1.Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07  ««Управління та 

адміністрування» нормативна 

Напрям підготовки  

073«Менеджмент» 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

«Економіка і 

управління бізнесом» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

комплексне завдання 

- 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  90 

4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної та 

індивідуальної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

бакалавр 

30 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

34 год. 

Вид контролю:  

 

 

іспит 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи  

становить (%): 

для денної форми навчання –   62% до 38%; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Мета вивчення навчальної дисципліни 

″Фінанси, гроші та кредит″ 

 

Метою викладання курсу“Фінанси,гроші та кредит”є формування у 

студентівекономічного мислення, наукового розуміння історії становлення 

та стану сучасної системи фінансових та системи грошово-кредитних 

відносин. В ході його вивчення студенти повинні отримати систему знань 

про дію об’єктивних законів грошового обігу та фінансів, про мету, задачі 

та методи державного регулювання сфери фінансових та грошово-

кредитних відносин, про фінансову та грошову системи в країні. 

Завданнямвивчення курсу“Фінанси,гроші та кредит”є теоретична і 

практичнапідготовка студентів з питань, які вирішуються відповідними 

державними установами в ході регулювання грошового обігу, фінансових 

та кредитних відносин. 

Предметом курсу“Фінанси,гроші та кредит”є система фінансових та 

грошово-кредитних відносин в суспільстві та закономірності її розвитку та 

функціонування. 

Статус дисципліни–обов’язкова професійної підготовки. 

Місце навчальної дисципліни освітній програмі. Засвоєння дисципліни 

базується назнаннях студентів, набутих при вивченні таких дисциплін як 

“Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», тощо. Вивчення дисципліни створює базу для розуміння 

таких дисциплін як „Фінанси”, „Економіка та фінанси підприємств” тощо. 
 
Компетентності та програмні результати навчання: 
 
Вивчення дисципліни спрямоване на формування компетентності та 

відповідних їм вмінь, якими мають володіти випускники напряму 

підготовки „Управління і адміністрування” освітнього рівня „бакалавр” 

після вивчення навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит": 
 
І .Професійні компетентності: 

- здатність до планування грошової маси; 

- здатність до балансування потоку національного доходу та потоку 

національногопродукту через внутрішній і зовнішній грошові ринки; 

- здатність до планування попиту на гроші. 



Компетенції реалізуються через вміння: 

- обчислювати та обґрунтовувати грошові платежі; 

- ефективно використовувати взаємозв'язок окремих видів грошових потоків; 

- прогнозувати напрями ефективних зовнішньо-економічних відносин; 

- обчислювати та обґрунтовувати купівельну спроможність 

грошей;прогнозувати фактори, що визначають зміну пропозиції грошей 

ІІ .Предметні коментенції: 

Знання: 

- визначення економічної категорії грошей та кредиту; 

-визначення сутності кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму; 

-визначення кредитних та валютних відносин для розвитку грошової та 

кредитної системи; 

- визначення суті та механізму формування пропозиції грошей. 

Уміння: 

- визначати та аналізувати національний дохід і національний продукт; 

- визначати та аналізувати структуру грошового обороту; 

- визначати та аналізувати грошові агрегати; 

- визначати показників вимірювання інфляції. 

ІІІ. Особисті компетентності: 

1. Здатність визначати сутність і роль грошей у сучасному суспільстві: 

- знати кількісну теорії грошей; 

- знати сутність сучасного монетаризму, 

- вміти розраховувати купівельну спроможність грошей. 

2. Здатність визначати місце грошей у національному обороті: 

- здатність аналізувати грошові потоки;  

- здатність розраховувати та аналізувати грошові агрегати; 

- визначати фактори, які впливають на безготівковий обіг; 

- знати форми безготівкових розрахунків; 

3.  Здатність визначати концептуальні основи розвитку грошово ринку 

України: 

- розкривати сутність структурних складових та характеризувати загальну 

структуру грошового ринку України; 

- вміти класифікувати та давати порівняльну характеристику певним видам 

ринків залежно від економічного призначення ресурсів; 

- вміти аналізувати ефективність діяльності учасників фондового ринку України. 

4.Здатність визначати вплив інфляційних процесів на результати діяльності 

підприємств: 

- вміти класифікувати види інфляції; - розраховувати показники інфляції; 

- характеризувати чинники, які впливають на виникнення інфляції; 

 - визначати соціально-економічні наслідки інфляційних процесів. 

 



Очікувані результати навчання 

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

- орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють грошово-

кредитні та фінансові відносини; 

- визначати тенденції розвитку вітчизняного грошово-кредитного та 

фінансовогоринків; 

- використовувати базові знання по організації і функціонуванню фінансів держави, 

підприємств і населення у їх взаємозв'язку; 

- використовувати базові знання з структури та механізму функціонування 

фінансового ринку. 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

 

 

№ 
пор. Назва тем 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Прак

тичні   СРС 

Змістовний модуль 1. Грошовий обіг та кредит  

1. Основні положення теорії грошей 6 2 2   2 
        

2. Ринок грошей і його основні параметри 6 2 2   2 

3. Грошовий оборот та грошова система 6 2 2   2 

4. Система  безготівкових  розрахунків  та 6 2 2   2 
       

 регулювання   готівкового   грошового       

 обороту       

5. Місце кредиту в ринковій економіці 4 1 1   2 

6. Кредитна система 4 1 1   2 

7. Послуги комерційних банків 6 2 2   2 

8. Міжнародні валютні відносини 4 2    2 

  Змістовий модуль 2. Теорія фінансів   

9. Сутність фінансів та склад фінансової системи 6 2 2   2 
10. Державні   фінанси,   фінансова   політика   та 6 2 2   2 

 фінансовий механізм       

11. Бюджетна система як основна ланка державних 5 2 1   2 

 фінансів       

12. Державний  бюджет  та  бюджетно-податкова 5 2 1   2 

 політика       
13. Податки як основне джерело доходів держави. 5 2 1   2 

 Податкова система       

14. Роль цільових фінансових фондів та місцевих 5 2 1   2 

 фінансів у фінансовій системі країни       

15. Державний   кредит   як   складова   частина 5 2 2   2 

 державних фінансів       

16. Сутність і призначення страхування 5 1 2   2 

17. Валютно-фінансові відносини. Валютні фонди. 5 1 2   2 

 Всього годин: 90 90 30 26   34 

 



4. Зміст дисципліни за змістовними модулями 
 

Змістовний модуль 1. Грошовий обіг та кредит 
 
Тема 1. Основні положення теорії грошей 
 
 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження 

грошей. Поява грошей як об’єктивний результат розвитку товарного виробництва 

та обміну. Роль держави у творенні грошей. 

Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

Гроші як особливий товар, особливості мінової і споживної вартості грошей як 

товару. Суперечність між реальною і номінальною вартістю грошей і її вирішення 

в неповноцінних грошах. Гроші як форма суспільних відносин. Гроші як гроші і 

гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими економічними категоріями. 

Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм демонетизації золота. 

Неповноцінні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей 

від урядових (казначейських) зобов’язань до зобов’язань центрального банку. 

Сучасні кредитні засоби обігу. Роль держави в утвердженні кредитних 

зобов’язань як грошей. 

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна 

спроможність як вираз вартості грошей як грошей. Вартість грошей і час. Вплив 

зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: 

альтернативна вартість зберігання грошей та процент. 

Функції грошей. Поняття функції грошей. Функція міри вартості, її сутність, 

сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як 

грошовий вираз вартості товарів. Міра вартості в умовах інфляції. 

Функція засобу обігу, її сутність, сфера використання; реальність і кількісна 

визначеність грошей у цій функції. Гроші як засіб обігу в умовах інфляції. 
 

Функція засобу платежу, її сутність, відмінність від функції засобу обігу, 

сфера використання. Вплив інфляції на гроші як засіб платежу. 

Функція засобу нагромадження, її сутність, сфера використання. Вплив часу 

та інфляції на функцію засобу нагромадження. 

Світові гроші. Сутність світових грошей. Еволюція золота як

 світовихгрошей. 
 
 
 



Якісні властивості грошей. Стабільність вартості як базова якісна 

характеристика грошей. Економічність, довготривалість використання, 

однорідність, надійність, подільність та портативність грошей. 

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу 

грошей на економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу 

на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів. Вплив 

зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як 

інструмент регулювання економіки. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці 

України. 

Основні питання та періоди (класичний, кейнсіанський, сучасний) розвитку 

теорії грошей. Сутність номіналістичної та металістичної теорії грошей. 

Формування класичної кількісної теорії грошей та її основні положення. 

 

Тема 2. Ринок грошей і його основні параметри 
 
 
 

Сутність грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Суб’єкти та 

інструменти грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних 

ринкових ознак — попиту, пропозиції, ціни. 

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкованого 

фінансування. Потоки та суб’єкти в обох секторах грошового ринку. Банки і 

небанківські фінансово-кредитні структури як фінансові посередники грошового 

ринку. 

Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок 

капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку. 

Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що 

визначають зміну попиту на гроші. 

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. 

Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей. 

Рівновага на грошовому ринку та процент. Фактори, що визначають рівновагу 

грошового ринку. Кейнсіанські та монетаристські моделі рівноваги на грошовому 

ринку. 

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Заощадження 

населення як єдине джерело і верхня межа чистих інвестицій. Вплив процентної 



ставки на заощадження та інвестиції. Вплив бюджетного дефіциту на 

балансування заощаджень та інвестицій. 

Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Вартість грошей. Купівельна спроможність 

грошей як вираз їх вартості. Вартість грошей, що нагромаджуються. Ставка 

відсотка. Номінальна та реальна ставка відсотка і співвідношення між ними. 

Вартість грошей і час. Вартість грошей з врахуванням факторів інфляції та 

ризику. 

Складові фінансового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. 

Характеристика основних інструментів ринку позичкових капіталів та ринку 

цінних паперів. 

Тема 3. Грошовий оборот та грошова система 

 
 

Зміст поняття грошовий оборот. Структура грошового обороту. Готівковий та 

безготівковий оборот. Грошово-розрахунковий, грошово-кредитний та грошово-

фінансовий оборот. Взаємозв’язок грошового обороту з системою ринкових 

відносин. Основні ринки, що обслуговуються грошовим оборотом. 

Грошові потоки, їх класифікація та механізм їх балансування. Закон 

грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Погляди 

на характер зміни швидкості обігу грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу 

грошей. 

Попит на гроші. Моделі попиту на гроші К.Маркса, І.Фішера, 

кембріджської школи. Д.Кейнс про попит на гроші. Модель попиту на гроші 

М.Фрідмена. Розвиток кейнсіанського підходу до попиту на гроші в моделях 

Боумоля-Тобіна та Міллера-Орра. 
 

Механізм поповнення грошей в обороті. Поняття емісії грошей. Створення 

грошей банками. Банківський мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. 

Грошовий мультиплікатор.Поняття, призначення та елементи грошової системи. 

Класифікація грошових систем. 

Типи, зміст та основні інструменти грошово-кредитної політики. 

Центральний банк як державна установа, що регулює обсяг грошової маси. 

Фактори, що утруднюють контроль Центрального банку за обсягом грошей. 

Проблеми узгодження фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики. 



Інфляція як наслідок порушень у сфері грошового обігу. Форми інфляції та її 

вплив на економічні процеси. 

Грошові реформи як інструмент стабілізації грошового обігу. Види 

грошових реформ та способи їх класифікації. 

Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Причини 

інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. 

Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на інвестиції та 

розвиток виробництва. Інфляція та економічний цикл. 

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика.Особливості 

інфляції в Україні. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

 
 
 

Тема 4. Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового 

грошового обороту. 

 
 

Поняття та складові системи безготівкових розрахунків. Принципи 

організації безготівкових розрахунків. Способи та форми безготівкових 

розрахунків. Відкриття рахунків в банках. Види банківських рахунків. 

Порядок здійснення розрахунків за допомогою: платіжних доручень, 

платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів і платіжних вимог. 

Регулювання готівкового обігу як складова частина грошової системи. 

Недопущення нерегульованого зростання готівки як мета регулювання 

готівкового обігу. Принципи та складові частини регулювання обігу готівки. 

Робота банків з готівкою. 

 
Тема 5. Місце кредиту у ринковій економіці. 
 
 
 

Кредит як обов’язковий елемент сучасної економіки, як засіб ліквідації 

невідповідності між часом виробництва та часом обороту грошових коштів та 

засіб вирішення протиріччя між часовим осіданням коштів і необхідністю їх 

використання в господарстві. 

Кредит як економічна категорія і юридичне поняття. Розвиток кредитних 

відносин. Сутність та функції кредиту. Теорії кредиту. Принципи кредитування. 

Класифікація кредиту. Форми та види кредиту. Характеристика фінансового, 



товарного кредиту та кредиту під цінні папери. Роль кредиту в розвитку 

економіки.  
 

Природа позичкового відсотка. Відсоток як ціна капіталу та як плата за 

втрату ліквідності. Види відсотка. Облікова ставка відсотка як інструмент 

регулювання стану фінансового ринку. Причини коливання ринкової ставки 

відсотка. Призначення державного, банківського, комерційного та споживчого 

кредиту. 

 
Тема 6. Кредитна система 

 
 

Поняття „кредитна система”. Розвиток кредитної системи як наслідок 

розвитку грошово-кредитних відносин. Передумови формування та структурна 

схема побудови кредитної 

системи. Функції кредитної системи. Поняття банківської та парабанківської 

системи. Виникнення банків та їх економічна сутність. Одно- та дворівневі 

банківські системи. Центральний банк та його роль в економіці. Функції 

Центрального банку та його повноваження. 

Сутність, походження та види комерційних банків. Проблема стійкості 

банківської системи. Склад парабанківської системи. Характеристика, функції та 

види спеціалізованих кредитно-фінансових установ. 

 
 
Тема 7. Послуги комерційних банків 

 
 

Призначення комерційних банків в умовах ринкових відносин. Вибір банку 

для обслуговування. Активні та пасивні операції банків. Розрахунково-касове 

обслуговування та операції банків з векселями. Кредитні послуги банків як 

визначний вид банківських послуг. Система та механізм банківського 

кредитування. Функції та види банківського кредиту. Характеристика депозитних, 

депозитарних, інвестиційних, консультаційних та інших послуг банків. 

 
Тема 8. Міжнародні валютні відносини 

 
 

Поняття валютної системи. Еволюція валютних відносин. Види валютних 

систем: національна, регіональна, світова. Складові елементи валютних систем. 



Сучасна світова валютна система і її інститути. Міжнародні ліквідні ресурси. 

Розвиток міжнародної та європейської валютної системи. Міжнародний валютний 

фонд. Поняття валюти та валютного курсу. Функції валютного курсу. Види та 

конвертованість валюти. Валютний ринок. Поняття та види валютних операцій. 

Валютні ризики. Валютне регулювання і валютний контроль. Задачі та методи 

валютного регулювання. Механізми регулювання валютного курсу і валютна 

інтервенція, девальвація, ревальвація, котирування валют. Платіжний баланс. 

 

Змістовний модуль 2. Теорія фінансів 

 

Тема 9. Сутність фінансів та склад фінансової системи 
 
 

Історичний аспект виникнення фінансів. Передумови виникнення фінансів. 

Об’єктивна необхідність фінансів. Фінанси як економічна категорія. Фінанси як 

економічні відносини і як грошові фонди за рівнями управління економікою. 

Об’єкт, суб’єкт та функції фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими 

економічними категоріями. Характерні ознаки фінансів. Склад фінансових 

відносин. Функції фінансів, їх суть. Фонди грошових коштів: централізовані і 

децентралізовані. Взаємозв’язок фінансів з іншими вартісними категоріями. 

Моделі фінансових відносин. Суть фінансової системи, її склад та принципи 

побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Проблеми 

розвитку фінансової системи в Україні. 

 

Тема 10. Державні фінанси, фінансова політика та фінансовий механізм 

 
 

Сутність та значення державних фінансів. Склад державних фінансів: 

сукупність усіх бюджетів держави; централізовані (прибутки державних 

підприємств і організацій; надходження від державного страхування; прибуток і 

надходження від зовнішньоекономічної діяльності держави; надходження від 

населення) і децентралізовані (прибуток; амортизаційні відрахування; кредит 

банку; кредиторська заборгованість; кошти, отримані від випуску цінних паперів) 

фонди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій державної та 

комунальної форм власності; державний кредит; державне особисте і майнове 

страхування. 



Зміст та призначення фінансової політики. Види фінансової політики 

(бюджетна політика, податкова політика, грошово-кредитна політика, 

інвестиційна політика, митна політика), їх характеристика. Методи реалізації 

фінансової політки: політика економічного розвитку, політика стабілізації, 

політика обмеження ділової активності. Фінансова стратегія і фінансова тактика. 

Особливості сучасної фінансової політики України. 

Суть фінансового механізму. Фінансовий механізм та його складові 

елементи: фінансове планування й прогнозування; фінансові показники; 

нормативи, ліміти, резерви; стимули і санкції; система управління фінансами. 

Зведені та індивідуальні фінансові показники. Організація управління фінансами 

в Україні. Розподіл функцій в управлінні фінансами між державними органами. 

Функції Міністерства фінансів України та його структурних підрозділів в 

управлінні фінансами. 

 

Тема 11. Бюджетна система як основна ланка державних фінансів 

 
 

Призначення бюджету в економіці. Державний бюджет як економічна 

категорія. Функції державного бюджету (акумулятивна, розподільча, контрольна). 

Види державний бюджетів. Бюджетна система України. Склад бюджетної 

системи України. Використання бюджету у процесах регулювання економіки та 

забезпечення добробуту населення. 

 

Тема 12. Державний бюджет та бюджетно-податкова політика 

 
 

Організація бюджетного процесу. Структура бюджетної класифікації в 

Україні – прибутки бюджету; витрати бюджету; фінансування бюджету; 

державний борг. Функціональна структура витрат бюджетів. 

 

Тема 13. Податки як основне джерело доходів держави. Податкова система 
 

 

Призначення податків у економічній системі держави. Історичний аспект 

виникнення і розвитку податків. Функцій податків: фіскальна, розподільча, 



регулююча. Податкова система України: загальнодержавні та місцеві податки і 

збори. Види і форми податків. Принципи створення податкових систем. 

 

 

 

 

Тема 14. Роль цільових фінансових фондів та місцевих фінансів у фінансовій 

системікраїни 

 
 

 
Сутність місцевих фінансів. Територіальна громада.

 Компетенціїмісцевогосамоврядування. 

Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів. 

Доходи і видатки місцевих бюджетів. 

Державна регіональна фінансова політика. Вертикальний та горизонтальний 

фіскальний дисбаланс, фінансове вирівнювання. Депресивна територія. 

 

Тема 15. Державний кредит як складова частина державних фінансів 

 
 

Сутність державного кредиту, його роль, функції та характерні ознаки. 

Класифікація державних позик та форми державного кредиту. Державний борг: 

сутність, види та обслуговування. 

 

Тема 16. Сутність і призначення страхування 

 
 

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 

суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 

Функції страхування. Принципи страхування 

Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований 

отримувач.Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. 

Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Принципи 

обов'язкового і добровільного страхування. Перестрахування. Необхідність і роль 

перестрахування в забезпеченні сталості страхових операцій. 

Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. 

Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній. 

Формування і розвиток страхового ринку в Україні. 



 

Тема 17. Валютно-фінансові відносини. Валютні фонди 

 

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Світовий фінансовий ринок. 

Тенденції світового фінансового ринку, чинники, що їх визначають. Відмінності 

міжнародних фінансових ринків від національних. Сегменти міжнародного 

фінансового ринку. 

Загальна характеристика мiжнародних фiнансових органiзацiй. 

Органiзацiї системи ООН. Регiональнi банки розвитку. Банк мiжнародних 

розрахункiв.Паризький i Лондонський клуби. 

Мiжнародний валютний фонд. Держави-члени фонду та їx квоти. Органи 

управлiння Фонду. Джерела створення pecypciв Фонду та їх використання. 

Група Свiтового банку. Мiжнародний банк реконструкцї i розвитку. 

Мiжнародна асоцiацiя розвитку. Мiжнародна фiнансова корпорацiя. 

Багатостороннє: iнвестицiйно-гарантiйне агентство. 

Валютно-кредитнi та фiнансовi органiзацi'i європейських кpaїн. Органiзацiї 

Європейського Спiвтовариства. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Участь України в мiжнародних фiнансових органiзацiях. Дiяльнiсть 

мiжнародних фiнансових органiзацiй в Укpaїнi. 

 

5. Питання для самоконтролю 

 
 

1. Сутність та функції грошей. Теорії їх виникнення. 
 

2. Історичний розвиток форм грошей та грошових відносин 
 

3. Погляди на джерело вартості сучасних паперових грошей і їх сутність 
 

4. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм 
 

5. Поняття та сутність вартості грошей 
 

6. Вартість грошей і час. Методика розрахунків вартості грошей у часі 
 

7. Поняття, суб’єкти та функції класифікація фінансового (грошового) 

ринку. 
 
 

8. Поняття попиту на гроші. Закон грошового обігу 
 

9. Кейнсіанський підхід до попиту на гроші 
 

10. Поняття емісії грошей та погляди на її характер. 
 

11. Швидкість обігу грошей, її розрахунок та характер 
 



12. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.  

13. Ціль та інструменти грошово-кредитної політики 
 

14. Грошова система та її елементи. Типи грошових систем 
 

15. Грошові реформи. Цілі та види 
 

16. Поняття та складові елементи системи безготівкових розрахунків 
 

17. Вексель у господарському обороті 
 

18. Характеристика форм безготівкових розрахунків (крім векселя) 
 

19. Мета та зміст регулювання готівкового обігу 
 

20. Мета та зміст державного регулювання готівкового обороту 
 

21. Економічна сутність, функції, форми та види кредиту 
 

22. Форми та види кредиту. Теорії кредиту. 
 

23. Природа позичкового проценту 
 

24. Поняття, функції та склад кредитної системи 
 

25. Види фінансово-кредитних установ небанківського типу 
 

26. Центральний банк, його функції та інструменти впливу на грошовий 

обіг. 
 

27. Комерційні банки: їх види, операції та послуги. 
 

28. Принципи банківського кредитування та форми кредитного забезпечення 
 

29. Сутність і види інфляції 
 

30. Шляхи боротьби з інфляцією 
 

31. Поняття валюти та валютні системи 
 

32. Валютний курс та курсова політика 
 

33. Валютне регулювання. Конвертованість валют 
 

34. Регулювання платіжного балансу 
 

35. Сутність фінансів та фінансових ресурсів 
 

36. Фондова форма формування та використання фінансових ресурсів 
 

37. Функції фінансів і їх взаємозвязок з іншими економічними категоріями 
 

38. Фінансова система та її склад 
 

39. Фінанси підприємств як складова фінансової системи 
 

40. Роль фінансового ринку у функціонуванні фінансової системи 
 

41. Державні фінанси України 
 

42. Фінансова політика держави 
 

43. Поняття та складові елементи фінансового механізму 
 

44. Системи управління державними фінансами 
 

45. Об’єкти, суб’єкти, функції державного управління фінансами 



 
46. Фінансове планування. Зведений баланс держави 

 
47. Сутність, види і форми фінансового контролю 

 
48. Бюджет як економічна та юридична категорія і фінансовий план 

 
49. Бюджетна система і бюджетний устрій 

 
50. Бюджетний процес та його елементи 

 
51. Класифікація доходів державного бюджету 

 
52. Класифікація витрат державного бюджету 

 
53. Джерела та методи формування доходів бюджету 

 
54. Бюджетний дефіцит і його фінансуванняНеобхідність погодження 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики 
 

55. Поняття, сутність та класифікація податків 
 

56. Поняття, задачі та елементи податкової системи 
 

57. Характеристика основних податків, що сплачуються підприємствами 
 

58. Спрощена система оподаткування і звітності малого підприємства 
 

59. Місцеві фінанси у фінансовій системі країни 
 

60. Державний кредит як економічна категорія, його класифікація 
 

61. Внутрішній та зовнішній державний борг 
 

62. Управління державним кредитом 
 

63. Поняття, функції та класифікація страхування 
 

64. Страхові фонди, їх види і призначення 
 

65. Поняття, функції та учасники страхового ринку 
 

66. Формування та використання валютних фондів державою 
 

67. Поняття та функції валютного ринку 
 

68. Суб’єкти фінансового контролю в Україні. 
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