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1. Мета опанування дисципліни: вивчення теоретичних аспектів з теорії
фінансів, грошей, кредиту, розуміння закономірностей функціонування грошовокредитного, фінансового ринків як теоретичної основи державної монетарної,
валютної, податкової та бюджетної політики розвитку банківництва та ринку
фінансових послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з питань
організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- , мезо- і
мікроекономічному рівнях.
2. Завдання: вивчення сутності, функцій, концепцій та ролі фінансів, грошей і
кредиту в ринковій економіці; закономірності та специфіки функціонування
грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики,
структури та практичних засад функціонування грошової системи, основи побудови
банківської системи та операцій банків; закономірностей розвитку і функціонування
валютного ринків та напрямів співробітництва України з міжнародними фінансовокредитними установами.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
сутності фінансів, виокремлення їх функцій та ролі, розуміння впливу на
економіку країни через фінансову політику та фінансовий механізм;
особливостей здійснення грошово-кредитного обігу;
сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики;
генези розвитку грошей;
сутності міжнародних валютно-кредитних установ, виокремлення їх ключових
позицій та функцій.
застосування знань і розумінь:
оцінювати ефективність монетарної політики на сучасному етапі розвитку
економіки, обгрунтовувати позитивні/негативні тенденції;
прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин на основі
статистичних досліджень;
визначати швидкість обігу грошей, надавати оцінку факторам, що на неї
впливають;
аналізувати платоспроможність боржника та можливості банкрутства за
прийнятими методиками;
проводити власну науково-дослідницьку роботу, інтерпретувати одержані
результати, встановлювати тенденції та звітувати про них по формі доповідей, тез
або статтей;

здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, вживати заходи щодо
зміцнення касової, розрахункової, платіжної дисципліни суб’єкта господарювання
відповідно до діючих інструкцій та методик;
розрахувати основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства: оцінки майнового стану, оцінки ліквідності і платоспроможності,
оцінки фінансової стійкості, оцінки ділової активності, оцінки рентабельності,
визначення рівня фінансової безпеки підприємства;
обирати методи та прийоми вивчення та аналізу фінансової інформації
відповідно до об’єкту дослідження;
складати звітність про результати фінансової діяльності підприємства за
встановленою формою, керуючись діючим законодавством країни;
застосовувати інструменти впливу та здійснювати аналіз економічних
показників розвитку національної економіки України на основі ретроспективного
аналізу групи показників соціально-економічного характеру.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансів та
бюджетної системи держави
Тема 1. Сутність і функції фінансів
Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм
Тема 3. Податкова система держави
Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави
Тема 5. Державний кредит та державні доходи і видатки бюджету
Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання та домашніх господарств
Тема 7. Фінансовий ринок
Тема 8. Міжнародні фінанси
Змістовий модуль 2. Особливості побудови та функціонування грошовокредитної системи країни
Тема 9. Сутність та функції грошей
Тема 10. Грошовий оборот і грошові потоки
Тема 11. Грошовий ринок
Тема 12. Інфляція та грошові реформи
Тема 13. Валютні відносини та валютні системи
Тема 14. Кредит у ринковій економіці
Тема 15. Банківські установи як основна ланка кредитної системи
Тема 16. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи
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