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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

2курс 
3 семестр для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується  

 Студентам ЕГ факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Спеціальні предметні компетентності. Здатність до 
абстрактного мислення аналізу та синтезу. Розуміння та здатність 
до критичного осмислення концептуальних основ економічної 
теорії, які стосуються фінансів банківської справи та страхування.  
Результати навчання. Знати та оцінювати макроекономічні 
показники ефективності грошово-кредитної системи. Показувати 
належній рівень знань у сфері теорії функціонування державних 
фінансів¸ грошової та банківської системи та страхування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» ґрунтується на 
знаннях з дисциплін: Політична економія, Макроекономіка, 
Мікроекономіка. 

Основні теми дисципліни Основні теми лекції: Тема 1. Система державних фінансів країни, 
їх склад, зміст та призначення. Тема 2. Функції, склад та зміст 
фінансів. Тема 3. Фінансова політика та фінансовий механізм.. 
Тема 5. Державні фінанси. Тема 10. Грошовий оборот та грошова 
маса що його обслуговує. Тема 12. Грошові системи. Тема 14. 
Валютний ринок і валютні системи. Тема 15. Необхідність та 
сутність кредиту. 
Основні теми практичних занять:  
1. Державні фінанси, склад, зміст та призначення їх. 
2. Функціонування фінансової системи як запоруки успішного 
функціонування держави. 
3. Система державних доходів, джерела їх формування. Державні 
видатки, їх класифікація. 
4. Попит, пропозиція та рівновага на грошовому ринку. Його 
графічна модель. 
5. Загальні передумови та економічні чинники необхідності 
кредиту. 
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