
 

 

 
  



 

 

  



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 4,0 / 120 4,0 / 120 

Усього годин аудиторної роботи 54 18 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 18  6 

  практичні заняття, год. 36 12 

 лабораторні заняття, год.   

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 66 102 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 45,0 : 55,0 

для заочної форми навчання – 16,67 : 60,0 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни «Фінанси гроші і 

кредит» 

Предметом вивчення дисципліни є з’ясування сутності й функцій фінансів 

підприємств; фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів 

підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінан-

сового планування, оцінювання фінансового стану, банкрутства підприємств.  

Мета дисципліни “ Фінанси гроші і кредит ” полягає у формуванні системи 

базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, 

формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 

діяльності підприємств. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК) 



 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необ-

хідних компетентностей:  

✓ загальні компетентності: (з ОПП розділу «Програмні компетентності» з 

шифрами) 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. ЗК5. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  ЗК4. 

3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. ЗК9. 

4. Здатність до проводення досліджень на відповидному рівні ЗК10. 

 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

знати:  
- сутність і принципи організації фінансів підприємств, види розрахунків і 

кредитування підприємств, способи формування і розподілу прибутку, 

оподаткування підприємств,  фінансове планування, методику аналізу 

фінансового стану підприємства, проведення фінансової санації 

підприємств. 

вміти: 

- Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування управлінсь-

ких рішень. ПРН4 

- Мати навички осгрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організацій. ПРН10 

 

Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма (ДФН) Заочна форма (ЗФН) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 
і.р. с.р. л п лаб ір. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок 

Тема 1. Сутність та 

функції грошей 
10 2 4   4 

18 2 
 

2 

  

14 Тема 2. Грошовий 

обіг і грошові потоки 8 2 4   2   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Грошовий 

ринок 
10 

2 

2   6 

30 2 

2   8 

Тема 4. Грошові си-

стеми 
10 2   8 

2 

  8 

Тема 5. Інфляція та 

грошові реформи 
10 2 2   6   8 

Тема 6. Валютний 

ринок і валютні си-

стеми  

10 2 2   6 10     10 

Разом за розділом 1 
58 10 16   32 58 4 6   48 

Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники 

Тема 7. Кількісна 

теорія грошей і су-

часний монетаризм  
8 

2 

4   2 

18  2 

  

16 

Тема 8. Кредит у рин-

ковій економіці  
10 4   2   

Тема 9. Фінансові по-

середники грошового 

ринку 

8 

2 

2   4 8  

2 

  

12 Тема 10. Центральні 

банки 
10 

2   6 

10 

 

2 

  

Тема 11.  

Комерційні банки 
2   6   

Тема 12. 

Міжнародні валютно-

кредитні установи 
8 2 2   4 8 

2 

  8 

Тема 13. Предмет 

фінансової науки.  
8 2 2   4 8   8 



 

 

Тема 14. Податки. 

Податкова система. 

Бюджет і бюджетна 

система, доходи і ви-

датки державного  

бюджету. Фінансовий 

ринок. 

10 2   6 10    10 

Разом за розділом 2 
62 8 20   34 62 2 6   54 

Усього годин 
120 18 36   66 120 6 12   102 

 

 

                               Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок 

1 Тема 1.  Сутність та функції грошей 

Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку 

товарного виробництва та обміну. Особливості грошей 

як товару. Раціоналістична та еволюційна концепції по-

ходження грошей. Еволюція форм грошей: повноцінні 

та неповноцінні гроші. Роль держави у створенні гро-

шей. 

Гроші як специфічний товар та загальний еквіва-

лент. Гроші як гроші і гроші як капітал. Купівельна 

спроможність як вираз вартості грошей як грошей та 

процент як вираз вартості грошей як капіталу.  

2  

 

 

 

2 



 

 

2 Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 

Поняття грошового обороту як процесу руху гро-

шей. Грошовий оборот на макроекономічному та мікро-

економічному рівнях. 

Основні суб'єкти сукупного грошового обороту: 

підприємства, населення, держава, фінансово-кредитні 

установи. Основні канали руху грошей у грошовому 

обігу. Економічна основа та загальна схема грошового 

обороту. 

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий 

грошовий обіг. Готівковий грошовий обіг. Співвідно-

шення між безготівковим і готівковим грошовим обігом 

та подальша його тенденція. Модель сукупного грошо-

вого обороту. 

2 

3 Тема 3. Грошовий ринок 

Суть грошового ринку та його особливості. 

Суб'єкти та об'єкти грошового ринку. Гроші як об'єкт 

купівлі-продажу.   

Інституційна модель грошового ринку. Канали 

прямого й опосередкованого фінансування. Банки й не-

банківські фінансово-кредитні структури як суб'єкти 

грошового ринку.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Тема 4. Грошові системи 

Суть грошової системи, призначення та місце в 

економічній системі держави. Основні елементи грошо-

вої системи: грошова одиниця, масштаб цін, емісійна 

система, форми грошей, валютний курс, регулювання 

готівкового та безготівкового грошового обігу. 

Система металевого обігу: біметалізм та мономе-

талізм. Системи паперово-грошового та кредитного 

обігу.  

5 Тема 5. Інфляція та грошові реформи  

Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки. 

Класифікація інфляції в залежності від темпів наро-

стання інфляційних процесів: повзуча, помірна, гало-

пуюча та гіперінфляція. Збалансована та незбалансова-

на інфляція. Локальна та світова інфляція. Стагфляція 

як форма інфляції. Особливості інфляційного процесу в 

Україні.  

2 



 

 

6 Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Поняття валютного ринку та його структура. 

Об'єкти та суб'єкти валютного ринку. Основні види ва-

лютних операцій. Біржова та позабіржова торгівля ва-

лютою. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що 

впливають на кон'юнктуру валютного ринку. 

Валютні операції та валютний курс. Порядок 

визначення валютних курсів. Поняття, значення й ме-

ханізм забезпечення конвертованості валюти. 

2 

Разом за розділом 1 10 4 

Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники 

7 Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монета-

ризм  

Класична кількісна теорія грошей, її основні по-

стулати: причинності, пропорційності та однорідності. 

Еволюція постулатів кількісної теорії.  

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії 

грошей. Основні положення та недоліки номіналістич-

ної теорії грошей. Кейнсіанський напрям у кількісній 

теорії грошей. 

 

2 

 

8 Тема 8. Кредит у ринковій економіці  

Суть та основні ознаки кредиту. Необхідність кре-

диту та принципи кредитування. Суб'єкти та об'єкти 

кредитних відносин. Форми та види кредитів. Основні 

функції кредиту: перерозподільна, емісійна та кон-

трольна. 

Характеристики окремих форм кредиту: банківсь-

кого, державного, лізингового, комерційного, 

міжнародного, споживчого. Організація банківського 

кредитування.  

 

9 Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Сутність та призначення фінансового посередництва. 

Види фінансових посередників.  

Банки як суб'єкти фінансового посередництва. Місце 

банків у системі фінансового посередництва. 

 

 

 

 

2 

 



 

 

10 Тема 10. Центральні банки 

Центральні банки: їх призначення, функції та основні 

операції. Структура та правовий статус НБУ. Завдання і 

функції НБУ. Операції НБУ. Організація нагляду 

Національного банку України за діяльністю комерцій-

них банків. Санкції, які застосовуються НБУ за пору-

шення банківського законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

11 Тема 11. Комерційні банки 

Комерційні банки: їх походження, види, правові 

основи організації. Основні види банківських 

об’єднань. Порядок створення та реєстрації ко-

мерційного банку. Ліцензування банківської діяльності.  

12 Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та 

форми їх співробітництва з Україною 

Міжнародні валютно-кредитні установи та їх при-

значення.  

Група Світового банку: історія створення, структу-

ра та завдання. Види кредитів Світового банку. 

Співробітництво Світового банку з Україною. 

2 

13 Тема 13. Предмет фінансової науки. Фінансові кате-

горії 

Історичні передумови виникнення і розвитку 

фінансів. Соціально-економічна сутність та функції 

фінансів. Дискусійні питання суті та функції фінансів в 

економічній літературі; об’єкти та суб’єкти фінансових 

відносин.  

2 

14 Тема 14. Податки. Податкова система. 

        Економічна сутність і функції податків. Елементи 

системи оподаткування. Класифікація податків. Подат-

кова політика та податкова система в Україні. Характе-

ристика основних податків податкової системи України. 

Сутність, значення та функції державного бюджету. 

Бюджетний устрій і бюджетна система України. 

 

Разом за розділом 2 8 2 

Усього годин 18 6 

 

 

 



 

 

a. Практичні (Лабораторні, семінарські) заняття 

 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

  ДФН ЗФН 

Розділ 1. Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок 

1 Тема 1. Сутність та функції грошей  
Поява грошей і наслідки. Особливості грошей як 

товару. Порівняння концепції походження грошей. Ево-

люція форм грошей: повноцінні та неповноцінні гроші. 

Роль держави у створенні грошей. 

Гроші як загальний еквівалент. Гроші як гроші і 

гроші як капітал - порівняльна характеристика. 

Купівельна спроможність і відсоток як вираз вартості 

грошей і як капіталу.  

Функції грошей та їх еволюція, суть та особливості 

використання.  

4  

 

 

 

2 

2 Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 
Грошовий оборот як процес руху грошей на макро-

економічному та мікроекономічному рівнях(створити 

порівняльну таблицю). 

Основні суб'єкти сукупного грошового обороту.  

Економічна основа та загальна схема грошового оборо-

ту. 

Основні види грошового обороту. Співвідношення 

між безготівковим і готівковим грошовим обігом,  тен-

денції. Характеристика у схемі сукупного грошового 

обороту. 

Маса і база грошей, що обслуговує грошовий обіг, 

їх склад та фактори, що визначають їх зміну. 

Ліквідність грошової маси. Грошові агрегати та грошо-

ва база.  

 

 

4 



 

 

3 Тема 3. Грошовий ринок 

Суб'єкти та об'єкти грошового ринку. Гроші як 

об'єкт купівлі-продажу.   

На прикладах визначити пряме і опосередковане 

фінансування. Банки й небанківські фінансово-кредитні 

структури.  

Вартість грошей. Попит на гроші. Характеристика 

основних мотивів сукупного попиту на гроші: трансак-

ційний, обачності та спекулятивний. Зміна попиту на 

гроші. Пропозиція грошей. Формування пропозиції 

грошей. Зміна пропозиції грошей. Рівновага на грошо-

вому ринку. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

4 Тема 4. Грошові системи 

 Порівняльна характеристика: система металевого 

обігу: біметалізм та монометалізм. Системи паперово-грошового 

та кредитного обігу. Суть грошової системи, призначення 

та місце в економічній системі держави. Основні еле-

менти грошової системи: грошова одиниця, масштаб 

цін, емісійна система, форми грошей, валютний курс, 

регулювання готівкового та безготівкового грошового 

обігу. 

Основні типи грошових систем та їх класифікація. 

Грошові системи ринкового та неринкового зразка. 

Грошові системи відкритого та закритого типу. Саморе-

гулюючі і регульовані грошові системи. Сучасна гро-

шова система України. 

5 Тема 5. Інфляція та грошові реформи  

Визначення виду інфляції на прикладах, прогноз 

інфляції у відсотках, динаміка у графіках. Інфляція: 

суть, форми вияву, причини та наслідки. Класифікація 

інфляції в залежності від темпів наростання інфляцій-

них процесів: повзуча, помірна, галопуюча та гіперін-

фляція. Збалансована та незбалансована інфляція. Ло-

кальна та світова інфляція. Стагфляція як форма ін-

фляції. Особливості інфляційного процесу в Україні.  

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових 

реформ. Класифікація грошових реформ. Основні мето-

ди стабілізації валют: дефляція, деномінація, 

нуліфікація, девальвація, ревальвація. Основні моделі 

грошових реформ. Особливості проведення грошової 

реформи в Україні. 

 

 

2 



 

 

6 Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

 Визначення конвертованості валюти на прикладах. 

Поняття валютного ринку та його структура. Об'єкти та 

суб'єкти валютного ринку. Основні види валютних опе-

рацій. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Роль 

банків на валютному ринку. Фактори, що впливають на 

кон'юнктуру валютного ринку. 

Динаміка прогнозу валютного курсу у графіках. 

Валютні операції та валютний курс. Порядок визначен-

ня валютних курсів. Поняття, значення й механізм за-

безпечення конвертованості валюти. 

Валютне регулювання: суть і необхідність. Суб'єкти 

валютного регулювання. Органи валютного 

регулювання. Механізм регулювання валютного курсу: 

девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. 

 

 

2 

Разом за розділом 1 16 6 

Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники 

7 Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний мо-

нетаризм 

 Створити порівняльні таблиці. Класична кількісна 

теорія грошей, її основні постулати: причинності, про-

порційності та однорідності. Еволюція постулатів кіль-

кісної теорії.  

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії 

грошей. Основні положення та недоліки номіналістич-

ної теорії грошей. Кейнсіанський напрям у кількісній 

теорії грошей. 

Кейнсіанська модель сукупного попиту та пропо-

зиції. Стабілізаційна політика монетаристів. Монета-

ристська модель сукупного попиту та пропозиції. Кейн-

сіансько-неокласичний синтез. 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 



 

 

8 Тема 8. Кредит у ринковій економіці  

Розрахувати простий і складний відсоток. Суть та 

основні ознаки кредиту. Необхідність кредиту та прин-

ципи кредитування. Суб'єкти та об'єкти кредитних 

відносин. Форми та види кредитів. Основні функції 

кредиту: перерозподільна, емісійна та контрольна. 

Характеристики окремих форм кредиту: банківсь-

кого, державного, лізингового, комерційного, 

міжнародного, споживчого. Організація банківського 

кредитування.  

Сутність процента, види, економічні межі руху та 

фактори зміни ставки процента. Процент в умовах ін-

фляції. Основні методи стягнення відсотків за банківсь-

кими кредитами. 

9 Тема 9. Фінансові посередники грошового рин-

ку 

Навести приклади до кожного виду фінансових по-

середникиів. Сутність та призначення фінансового по-

середництва. Види фінансових посередників.  

Банки як суб'єкти фінансового посередництва. 

Місце банків у системі фінансового посередництва. Не-

банківські фінансово-кредитні установи: страхові ком-

панії, пенсійні фонди, ломбарди, фінансові компанії, 

кредитні спілки тощо. Особливості їх функціонування з 

урахуванням окремих видів фінансових інструментів. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

10 Тема 10. Центральні банки 

 Відтворити схему структури Центральних банків. 

Центральні банки: їх призначення, функції та основні 

операції. Структура та правовий статус НБУ. Завдання і 

функції НБУ. Операції НБУ. Організація нагляду 

Національного банку України за діяльністю комерцій-

них банків. Санкції, які застосовуються НБУ за пору-

шення банківського законодавства. Становлення та ро-

звиток банківської системи України. 

Основні цілі та структура контролю у Центрально-

му банку. Принципи та елементи ефективної системи 

внутрішнього контролю у Центральному банку. Роль і 

завдання внутрішнього аудиту. 



 

 

11 Тема 11. Комерційні банки  

Порівняльна характеристика спеціалізації банків. 

Комерційні банки: їх походження, види, правові основи 

організації. Основні види банківських об’єднань. Поря-

док створення та реєстрації комерційного банку. Ліцен-

зування банківської діяльності.  

Операції комерційних банків, їх класифікація та за-

гальна характеристика. Пасивні (власні, залучені та по-

зичені ресурси) і активні (депозитні, кредитні, інве-

стиційні) операції комерційних банків. Традиційні та 

нетрадиційні банківські операції (послуги).  

Розвиток нових видів банківських продуктів в умо-

вах подальшого розвитку кредитних відносин. 

12 Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні устано-

ви та форми їх співробітництва з Україною 

Командна робота: представити одну з міжнародних 

валютно-кредитних установ та їх призначення.  

Група Світового банку: історія створення, структу-

ра та завдання. Види кредитів Світового банку. 

Співробітництво Світового банку з Україною. 

Регіональні валютно-кредитні установи. Європей-

ський банк реконструкції та розвитку: створення та за-

сади діяльності, особливості співробітництва з 

Україною.  

Міжнародний валютний фонд. Міжамериканський 

банк розвитку. Європейський фонд регіонального ро-

звитку. Європейський інвестиційний банк. Азіатський 

банк розвитку.  

2 



 

 

13 Тема 13. Предмет фінансової науки. Фінансові 

категорії  
Визначити пріоритетну функцію фінансів, податків, 

порівняти у таблицях види податків. Аргументувати у 

прикладах пріоритетність податку. Історичні передумо-

ви виникнення і розвитку фінансів.  

Соціально-економічна сутність та функції фінансів.  

Дискусійні питання суті та функції фінансів в еко-

номічній літературі; об’єкти та суб’єкти фінансових 

відносин. Моделі фінансових відносин; взаємозв’язок і 

відмінності фінансів з іншими економічними кате-

горіями у процесі вартісного розподілу; фінансові ре-

зерви: призначення, класифікація, методи формування. 

Економічна сутність і функції податків. Елементи си-

стеми оподаткування. Класифікація податків. Податко-

ва політика та податкова система в Україні. 

 

 

2 

 

 

2 

14 Тема 14. Податки. Податкова система 

Здійснити аудит податкової політики вибраної країни. 

Економічна сутність функцій податків. Елементи си-

стеми оподаткування. Класифікація податків. Податко-

ва політика та податкова система в Україні. Характери-

стика основних податків податкової системи України. 

Соціальне призначення податків; прямі та непрямі 

податки, проблеми їх співвідношення; організація пода-

ткового менеджменту в Україні; податкова політика в 

умовах проведення ринкових реформ. Сутність, склад і 

структура видатків державного бюджету. Принципи і 

форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит 

та його вплив на розвиток економіки. 

Види та порядок формування цільових державних 

фондів економічного призначення; порядок формування 

та використання солідарної частини Пенсійного фонду; 

порядок формування та використання накопичувальної 

частини Пенсійного фонду. 

Разом за розділом 2 20 6 

Усього годин 36 12 

 

 

 

 



 

 

3.4. Самостійна робота 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, виконання поза 

аудиторної самостійної роботи (на вибір студента). 

Завдання для самостійної роботи  

студентів з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

№ 

з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Розділ 1. Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок 

1  Тема 1.  Сутність та функції грошей 

Світові гроші в системі міжнародних розрахунків 

2  

4 

2 Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 

Грошова маса. Грошова база. 

2 

3 Тема 3. Грошовий ринок 

Еволюція постулатів кількісної теорії грошей 

2       

 

     4 
4 Тема 4. Грошові системи 

Еволюція грошових систем 

 

5 Тема 5. Інфляція та грошові реформи  2 4 

6 Особливості інфляційного процесу в іноземних 

країнах. 

2 4 

 Тема 6. Валютний ринок і валютні системи есу в 

Україні. Платіжний баланс у механізмі валютного ре-

гулювання 

  

Разом за розділом 1 10 24 

Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники 

7 Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм  

Небанківські кредитні установи.  

2  

    4 

8 Тема 8. Кредит у ринковій економіці  

Місце та роль страхових компаній у системі фінансо-

вого посередництва 

2 

9 Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Організація нагляду Національного банку України за 

діяльністю комерційних банків 

2  

 

4 

       
10 Тема 10. Центральні банки 

Особливості створення та функціонування банківських 

об’єднань в Україні 

2 



 

 

11 Тема 11. Комерційні банки 

Міжамериканський банк розвитку: історія створення, 

структура та завдання 

 

12 Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та 

форми їх співробітництва з Україною . Група Світово-

го банку 

  

13 Тема 13. Предмет фінансової науки. Фінансові кате-

горії 

Роль і значення державних фінансів. Державна фінан-

сова система в розвинутих зарубіжних країнах. Ста-

новлення та розвиток соціальних позабюджетних 

фондів в Україні. 

2 6 

14 Тема 14. Податки. Податкова система 

акцизного оподаткування в Україні. Бюджет і бюджет-

на система, доходи і видатки державного бюджету. 

Фінансова система України 

Фінансовий ринок. Фонди фінансових ресурсів цільо-

вого призначення. 

 6 

Разом за розділом 2 8 36 

Усього годин за розділами 20 60 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 46 42 

Усього 66 102 

 

 

5. Індивідуальні завдання 

З метою покращення успішності студента та підвищення балів за його поточ-

ний контроль, студенту протягом семестру може додатково надаватися індивідуаль-

не завдання (у вигляді реферату) за такими темами: 

1. Сучасні засоби та форми розрахунків: електронні системи типу «клієнт-банк», 

«клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» та інші. 

2. Взаємовідносини підприємств України з ЄБРР. 

3. Кредитування малого бізнесу в Україні на основі використання зарубіжного 

досвіду. 

4. Кредитування середнього бізнесу в Україні на основі впровадження 

зарубіжного досвіду. 

5. Дебіторська заборгованість підприємства та форми її рефінансування. 

6. Кредиторська заборгованість її пролонгація та реструктуризація. 

7. Використання зарубіжного досвіду при здійснені фінансової санації 

підприємств. 

 



 

 

6. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: інфор-

маційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, розв’язування задач та ситу-

аційних завдань, тестування, виступ з рефератом, а також методи інтерактивного 

навчання (ділові ігри, круглі столи тощо).   

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

• лекції;  

• лабораторні заняття;  

• семінарські заняття; 

• самостійна позааудиторна робота студентів (СРС). 

 

7. Методи контролю 

Форми проведення поточної перевірки протягом семестру: 

❖ усна співбесіда; 

❖ письмове фронтальне опитування; 

❖ письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; 

❖ експрес-контроль (тестовий); 

❖ колоквіуми; 

❖ консультація з метою контролю; 

❖ домашнє завдання групового чи індивідуального характеру; 

❖ перевірки виконання самостійної роботи. 

Підсумковий (залік, екзамен) контроль проводиться тільки за 100-бальною 

шкалою, з якою є узгодженими 4-бальна шкала і шкала ECTS (табл.1). Завдяки та-

кому узгодженню шкал отримується один і той же об’єктивний результат оцінюван-

ня знань. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

7.1. Денна форма 

          Оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою, національною 4 – баль-

ною шкалою та шкалою ЕCTS. 

Підсумкова оцінка за 100 – бальною шкалою визначається   на основі прове-

дення поточного та підсумкового екзаменаційного контролю. Для розподілу балів за 

окремими видами оцінювання використовують таку формулу: 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 

де: 50 (ПК) – 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент за семестр; 

50 (Е) – 50 максимальних балів, які може набрати студент за екзамен. Резуль-

тати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», «4», «5») шка-

лою. 



 

 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види нав-

чальної діяль-

ності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), прак-

тики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з мож-

ливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повтор-

ного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

Поточний контроль дисципліни проводиться у формі усного опитування та 

письмового експрес-контролю на практичних заняттях, виступів студентів при обго-

воренні питань на семінарських заняттях, комп’ютерного тестування. 

 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 



 

 

5 ("відмінно") 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно само-

стійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст тео-

ретичних питань та практичних/розрахункових завдань, викори-

стовуючи при цьому нормативну, обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі завдання. Студент здатен 

виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій син-

тезу, аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами і відомостя-

ми. 

4 ("добре") 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає до-

статньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість розрахункових/тестових завдань. Студент 

здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою опе-

рацій синтезу, аналізу, виявляти причинно- наслідкові зв’язки, у 

яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати вис-

новки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями. 

3 ("задовіль-

но") 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основ-

ний зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргумента-

ції, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помил-

ки. 

2 ("незадовіль-

но") 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагмен-

тарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових розрахунків, недо-

статньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних зав-

дань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив окремі розрахункові/тестові завдання. Безсистемне 

відділення випадкових ознак вивченого; невміння робити най-

простіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, вис-

новки. 

 

 

 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх от-

риманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою: 



 

 

 = 10 х САЗ. 

✓ бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочуваль-

них балів: 

✓ студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 

2 бали);  

✓ за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових конфе-

ренціях (додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів);  

✓ за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням 

кафедри.  

7.2. Заочна форма 

Розподіл балів для студентів заочної форми є таким:  

30 (ПК) + 70 (КР+Е) = 100 

 

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набра-

ти студент під час настановчої та лабораторно-екзаменаційної сесії.  

70 (КР+Е) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний 

період за програмою курсу. 
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1. Куницька-Іляш М.В. Фінанси, гроші і кредит. Методичні рекомендації для 
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