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ВСТУП 

Прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра за 

спеціальністю «Фінанси і кредит», які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста зі споріднених спеціальностей (на 3 курс), які 

здобули базову або повну вищу освіту за іншою спеціальністю (на 4 курс), 

проводиться за результатами фахового вступного випробування з дисципліни 

циклу професійної підготовки «Фінанси». 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ТЕМА 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції 

походження грошей. Форми грошей та їх еволюція. Ера металевих грошей. 

Біметалізм та монометалізм. Кредитні гроші. Паперові гроші. Різновиди 

сучасних кредитних грошей. Електронні гроші. Квазі-гроші. 

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент. Гроші як особливий 

товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Портфельний підхід до 

визначення суті грошей. Гроші як форма прояву суспільних відносин. Гроші 

як гроші і гроші як капітал. Вартість грошей. Купівельна спроможність 

грошей. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економіку.  

Функції грошей. Функція грошей як міри вартості. Ціна як грошовий 

вираз вартості товарів. Масштаб цін. Функція грошей як засобу обігу. 

Функція засобу платежу. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера 

використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. 

 

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА 

Грошовий обіг. Грошовий оборот: суть та структура. Грошові потоки. 

Грошові платежі як складові грошового обороту. Сукупний грошовий оборот 

і оборот грошей у межах індивідуального капіталу. Основні ринки та 
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суб’єкти грошового обороту Модель сукупного грошового обороту. Грошові 

потоки та критерії їх класифікації. Канали руху грошей. Структура грошових 

потоків. Механізм балансування грошових потоків. Національний дохід і 

національний продукт, їх роль для аналізу грошового обороту.  

Грошова маса та грошові агрегати. Їх класифікація. Грошовий 

мультиплікатор. Грошова база. Класифікація грошових агрегатів згідно 

методики НБУ. Закон грошового обігу. Внесок І.Фішера в теорію грошового 

обігу. Швидкість обігу грошей та її чинники. Розрахунок швидкості обігу 

грошей. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту. 

 

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК 

Грошовий ринок. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Попит, пропозиція, 

ціна грошей. Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого і 

опосередкованого фінансування. Ринок грошей та ринок капіталів. Банки і 

небанківські фінансово-кредитні структури як суб’єкти грошового ринку. 

Попит на гроші. Основні мотиви попиту на гроші: транзакційний 

мотив, мотив завбачливості, портфельний мотив. Чинники, що визначають 

параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші. 

Теоретичні моделі попиту на гроші. 

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. 

Механізм формування пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія. 

Грошовий  мультиплікатор та його роль у формуванні пропозиції грошей.  

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та 

процент. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. Рівноважна 

процентна ставка. 

 

ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ 

Грошова система: суть та принципи організації. Елементи грошової 

системи та їх характеристика. Основні типи грошових систем. Еволюція 



4 

 

грошових систем. Системи готівкового та безготівкового обігу. Національна 

та світова валютні системи. Саморегульовані грошові системи. Біметалізм 

(система паралельних валют, система подвійної валюти, система 

«кульгаючої» валюти). Монометалізм (золотомонетний, золото злитковий, 

золотодевізний стандарт). Регульовані грошові системи. Система паперово-

грошового обігу. Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та 

ринкові грошові системи. Відкриті і закриті грошові системи. 

Методи та інструменти регулювання грошової системи. Центральний 

банк як орган державного регулювання грошової сфери. Становлення й 

розвиток грошової системи України. Характеристика грошових систем 

зарубіжних країн. Специфіка грошової системи ЄС. 

 

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

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

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

багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція. Наслідки інфляції. 

Основні види інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та 

закрита інфляція. Причини інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. 

Інфляція витрат. Імпортна інфляція. Інфляційний «податок». 

Показники вимірювання інфляції. Регулювання інфляції. Взаємодія 

центрального банку та уряду у регулюванні інфляційних процесів. Роль 

грошово-кредитної та фіскальної політики у стримуванні інфляційних 

процесів. Монетарна рестрикція.  

Суть та цілі грошових реформ. Стабільність грошової одиниці як 

основна мета грошової реформи. Роль грошових реформ у боротьбі з 

інфляцією. Класифікація грошових реформ. Грошові реформи в Україні. 

 

ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 
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Валютний ринок: суть та принципи функціонування. Валютні операції 

суть і види. Деривативи. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Валютні 

ризики і методи їх мінімізації. Валютна позиція: суть і види. Суб’єкти 

валютного ринку. Фактори, що впливають на кон’юнктуру валютного ринку.  

Котирування валют. Валютний курс, його функції. Суть та види 

валютного курсу. Паритет купівельної спроможності валют. Механізм 

забезпечення конвертованості валюти. Режими валютного курсу. 

Валютне регулювання і контроль. Інституційні засади валютного 

регулювання і контролю. Механізм регулювання валютного курсу: 

девальвація, ревальвація, інтервенція. Режим валютного курсу в Україні. 

Валютні системи: суть та структура. Види валютних систем. Елементи 

національної валютної системи. Структура валютної системи України. 

Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи. Роль 

МВФ в її розвитку світової валютної системи. 

 

ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ 

Класична кількісна теорія грошей. Еволюція кількісної теорії. 

Науковий внесок К.Маркса у розвиток теорії грошових відносин. 

Маржиналізм як методологічна основа сучасних теорій грошових відносин. 

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Внесок І. 

Фішера в кількісну теорію грошей. Представники «Кембриджської школи» та 

їх внесок в теорію грошей. Вклад Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії 

грошей. Кейнсіансько-неокласична та неокейнсіанська теорії грошей. 

Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмена в теорію грошей. Сучасний 

синтез теорії грошей. Монетаристи-неокласики, монетаристи-градуалісти та 

монетаристи-прагматики. 

Роль держави у регулюванні економіки з позицій кейнсіанства та 

монетаризму: спільні риси та відмінності. Внесок вітчизняних науковців у 

розвитку теорії грошей. 
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ТЕМА 8. НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ 

Загальні передумови формування кредитних відносин. Еволюція 

кредитних відносин. Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної 

теорії кредиту. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту. 

Необхідність та суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на 

зворотній основі. Кредит як форма суспільних відносин. Основні функції 

кредиту. Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. 

Ознаки кредиту в ринковій економіці. Позичковий капітал та кредит. 

Позичковий капітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки 

позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів.  

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх 

порушення. Кредитні відносини та інфляція. 

Специфіка становлення кредитних відносин в окремих країнах. 

Кредитні відносини в ЄС. Історичний розвиток кредитних відносин в 

Україні. 

 

ТЕМА 9. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, 

переваги та недоліки. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту.  

Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів. Принципи та 

методи банківського кредитування. Механізм банківського кредитування. 

Форми забезпечення та страхування банківських кредитів. Характеристика 

окремих методів банківського кредитування.  

Роль кредиту у ринковій економіці: вплив кредиту на розширення 

виробництва, розвиток банківської системи, зовнішньоекономічної 

діяльності. Роль кредиту у грошовій сфері. Кредитна експансія та її роль у 

економічному зростанні. Монетарна рестрикція та її значення для 

стримування інфляційних процесів. Соціальна роль кредиту.  
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Роль кредиту у розвитку економіки України. Розвиток кредитних 

відносин в Україні у 90-х рр. ХХ століття. Кредитна політика держави до і 

після запровадження у обіг гривні. Кредитна експансія 2007-2008 рр. та її 

наслідки. Особливості розвитку кредитних відносин в Україні. 

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ НА ГРОШОВОМУ 

РИНКУ 

Суть, функції та основні види фінансових посередників грошового 

ринку. Об’єктивні передумови становлення й розвитку кредитно-фінансових 

інститутів. Основні напрями діяльності кредитно-фінансових установ. 

Комерційні банки: суть, види та принципи діяльності. Страхові 

компанії: їх функціональна суть та форми організації. Пенсійні фонди. 

Особливості функціонування пенсійних фондів. Інвестиційні компанії. 

Основні операції інвестиційних компаній. Позиково-ощадні асоціації. 

Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добродійні фонди. 

Міжбанківські об’єднання, їх роль та значення у функціонуванні 

кредитних систем. Класифікація міжбанківських об’єднань.  

Особливості діяльності фінансових посередників в Україні. 

 

ТЕМА 11. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ 

Походження та еволюція центральних банків. Сутність і функції 

центрального банку. Національний банк України: його завдання, функції та 

історія розвитку. Грошово-кредитна політика НБУ та банківський нагляд. 

Федеральна резервна система. Банк Англії. Європейський центральний банк. 

Грошово-кредитна політика центрального банку – суть, стратегічні, 

проміжні й тактичні цілі. Основні типи грошово-кредитної політики. 

Інструменти грошово-кредитної політики. Таргетування. Фіскально-

бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання 

економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту. 
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Система банківського регулювання та нагляду. Державна реєстрація 

банків. Ліцензування банківської діяльності. Установлення економічних 

нормативів, що регламентують діяльність банків. Вимоги до банків щодо 

формування резервів. Гарантування банківських депозитів. Вимоги НБУ 

щодо організації банківського кредитування та грошових розрахунків. 

 

ТЕМА 12. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ 

Суть і роль комерційних банків в сучасній економіці. Класифікація 

комерційних банків. Функції комерційного банку. Ліцензія та письмовий 

дозвіл. Організаційна структура комерційного банку. Збори акціонерів 

(учасників) банку. Ревізійна комісія банку. Структурні підрозділи банку. 

Загальна характеристика банківських операцій. Пасивні банківські 

операції. Банківські ресурси та їхня структура. Капітал банку. Депозити та їх 

основні види. Недепозитні джерела залучення коштів. Активні операції. 

Кредитні операції, їх сутність і призначення. Інвестиційні операції та їх види. 

Інвестиційний портфель та інвестиційна політика комерційного банку. Суть 

комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. 

Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги. 

Регулювання банківської діяльності в сучасних умовах. Економічні 

нормативи. Особливості становлення і розвитку комерційних банків. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1. Суть фінансів та їхні характерні ознаки. 

2. Функції фінансів. 

3. Роль фінансів у суспільстві. 

4. Роль французьких учених ХVІІІ ст. та англійських – А. Сміта і Д. Рікардо у 

розвитку фінансової науки. 

5. Теорія Дж.М. Кейнса – революція в економічній і фінансовій науці. 

6. Ідеї українських економістів – фінансистів кінця ХІХ ст. 

7. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 

8. Зв’язок фінансів з собівартістю, фондом заробітної плати, ціною. 

9. ВВП як основне джерело формування фінансових ресурсів держави. 

10.Фінансова політика держави: суть і напрями. 

11.Монетарна політика та її сутність. 

12.Бюджетно-податкова політика, її види та сутність. 

13.Боргова політика та її сутність. 

14.Фінансова стратегія та фінансова тактика: їх характеристика. 

15.Фінансово-кредитний механізм: суть і структура. 

16.Інструменти і важелі фінансово-кредитного механізму. 

17.Структура внутрішньої будови фінансової системи держави. 

18.Організаційна структура фінансової системи України. 

19.Сфери діяльності Міністерства фінансів України. 

20.Функції Національного Банку України. 

21.Функції Міністерства зборів і доходів України. 

22.Суть та об’єктивний характер податків. 

23.Функції та класифікації податків. 

24.Прямі і непрямі податки. Їхні види. Вплив непрямих податків на 

конкурентоспроможність продукції. 

25.Податки, платежі, внески: визначення і приклади. 

26.Податкова система України. 
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27.Податкова політика держави. 

28.Види податкових ставок. 

29.Податковий кредит. 

30.Податкові санкції: суть, за що призначаються. 

31.Податкові пільги та їхні види. 

32.Ланки державних фінансів. 

33.Державний бюджет: визначення і суть. 

34.Дохідна частина бюджету, джерела її формування. 

35.Видатки держави. Склад видаткової частини бюджету. 

36.Бюджетна система України. 

37.Бюджетний устрій України. 

38.Бюджетна система і принципи її побудови. 

39.Бюджетний процес. Його складові. 

40.Процедура бюджетного планування. 

41.Виконання бюджету. Касове виконання бюджету. 

42.Бюджетний кодекс України: структура та значення. 

43.Місцеві бюджетні надходження та витрати. 

44.Бюджетний дефіцит: форми, причини виникнення, джерела фінансування. 

45.Бюджетна політика України на сучасному етапі. 

46.Зв’язок бюджетного дефіциту з конвертованістю національної валюти. 

47.Державний кредит і його форми. 

48.Облігації і векселі: суть і відмінності. 

49.Суть системи управління державним боргом і способи його коригування. 

50.Роль місцевих бюджетів в економічному та соціальному розвитку регіонів. 

51.Доходи місцевих бюджетів, їх характеристика. 

52.Витрати місцевих бюджетів, методи їх планування, проблеми 

удосконалення. 

53.Взаємовідносини місцевих бюджетів з державним бюджетом. 

54.Державні цільові фонди. Їх призначення. 
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55.Пенсійний фонд: джерела формування та використання його коштів. 

56.Джерела формування та напрями використання Фонду соціального 

страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. 

57.Фінанси підприємств як одна із сфер фінансової системи держави. 

58.Фінансові ресурси підприємства. 

59.Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

60.Доходи підприємства і шляхи їх формування. 

61.Напрями витрат фінансових ресурсів на підприємстві. 

62.Формування фінансових результатів на підприємстві. 

63.Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт 

фінансових відносин. 

64.Бюджет домогосподарства, його структура. 

65.Економічна сутність і функції страхування. 

66.Основні суб’єкти у страхуванні. 

67.Галузева класифікація страхування. 

68.Види страхування. 

69.Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових 

ресурсів. 

70.Суб’єкти фінансового ринку. 

71.Кредитна система як основа ринку грошей. 

72.Ринок цінних паперів. Акції, облігації. 

73.Фондова біржа як посередник на ринку цінних паперів. 

74.Характерні риси державного і банківського кредиту. 

75.Суть страхового ринку і страхових послуг. 

76.Кредит як основна форма фінансових відносин. 

77.Первинний і вторинний ринки цінних паперів. 

78.Мета й основні завдання фінансового менеджменту. 

79.Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові. 

80.Фінанси міжнародних організацій. 
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81.Міжнародні фінансові інституції. 

82.Вплив політичної і фінансової ситуації в країні на зміну курсу валюти. 

83.Встановлення курсу валют: адміністративний і ринковий методи. 

84.Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки. 

85.Сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою 

економікою (США, Німеччина, Велика Британія, Японія). 

86.Етапи економічної інтеграції в Європі та їх характеристика. 

87.Бюджетна стратегія і бюджетний процес країн Європейського Союзу. 

88.Податкова політика в країнах Європейського Союзу. 

89.Міжнародний валютний фонд – провідний фінансовий інститут, його 

функції. 

90.Функції і сфери діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку. 
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