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Конспект лекції № 1.  
 

Тема № 1. Історичні передумови виникнення фінансової системи. 

                                                                                      

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для вивчення 

таких дициплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси суб’єктів 

підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», «Бюджетна 

система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» тощо. 

 

Мета лекції  сформувати у студентів комплекс знань щодо історичного розвитку 

фінансової системи в історії людства. 

 

План лекції: 

1. Історичне формування сутності фінансів.  

2. Становлення та розвиток фінансової науки.  

3. Теоретичні основи побудови фінансової системи.  

4. Етапи розвитку фінансів та закономірності фінансової систем 

 

Опорні поняття:  історія фінансової науки, методологія фінансової науки, предмет 

фінансової науки, фінансові категорії 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

 

1. Коли виникла економічна категорія «фінанси» 

2. Якими властивостями характеризуються фінанси в сучасних умовах. 

3. Які етапи розвитку фінансової системи. 

4. Якими причинами обумовлено відмінність фінансів різних суспільно економічних 

формацій. 

5. Як вплинув перехід суспільства на товарно-грошові відносини на розвиток фінансів 

як економічної категорії. 

6. Складові фінансової інфраструктури. 

7. Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури. 

8. Чи можна стверджувати, що фінанси – це відносини, які не виходять за рамки 

розподільчого процесу 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського 

заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх 

проведення по темі № 1 та Завдання для самостійної роботи студента і методичні 

рекомендації щодо їх виконання по темі № 1. 

 

Конспект лекції № 2.  
 

Тема № 2. Основні аспекти формування грошової системи. 

                                                                                      

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 



«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для вивчення 

таких дисциплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси суб’єктів 

підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», «Бюджетна 

система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» тощо. 

 

Мета лекції  з’ясувати історію виникнення грошової системи, еволюційні процеси 

виникнення гривні,  дослідити історичне формування грошового обігу, проаналізувати 

грошове господарство  на українських землях в різні етапи його розвитку. 

  

План лекції: 

1. Історія виникнення грошової системи.  

2. Виникнення та еволюція гривні.  

3. Становлення  грошового обігу на території України та поза її межами.  

4. Розвиток елементів грошового господарства на сучасній території України та поза 

її межами.  

5. Грошова реформа.  

6. Історія нової гривні Незалежної України.. 

 

Опорні поняття: гроші, походження грошей, природа грошей, грошовій обіг, грошова 

одиниця, обмін, бартер, грошове господарство, грошова реформа. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор. 

 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

 

1. Що означає грошова одиниця «Бофон» і коли історично вона мала місце на 

українських землях. 

2. Сформуйте етапи становлення грошового обігу на українських землях. 

3. Дайте поняття грошовому господарству в період становлення української 

державності 

4. Що спонукало до переходу від товарних грошей до монет. 

5. Хто і коли відновив основну грошову одиницю Української Держави. 

6. Як відбулося впровадження української національної валюти. 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 2 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 2. 

 

Конспект лекції № 3. 

 

Тема № 3. Становлення та розвиток банківської системи                                                                                      

 

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для 

вивчення таких дисциплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси 



суб’єктів підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», 

«Бюджетна система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» 

тощо. 

 

Мета лекції  засвоєння знань зародження та розвиток банківської системи, кредитна 

система в Україні в 1781 р., банківські інституції в Західній Україні, основні етапи 

формування банківської системи після проголошення Української Незалежності. 

 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Еволюція банківської системи.  

2. Зародження та розвиток банківської системи. 

3. Банківські інституції в Західній Україні.  

4. Становлення та розвиток банківської системи після проголошення незалежності. 

 

Опорні поняття: кредитні операції, кредитна система, облігації, внески, філії. 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

                                                             
 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

 

1. Дайте визначення терміну «банк» . 

2. Окресліть основні етапи формування банківської системи. 

3. Що забезпечило розвиток банківської системи в ХІХ ст. 

4. Які були особливості банківська система України у Радянський період. 

5. Чому Україна не мала автономної кредитної банківської системи в період Другої 

Світової війни. 

6. Які були сформовані банківські інституції на Західній Україні. 

7. Окресліть періоди формування банківської системи Незалежної України. 

8. Розвиток банківської діяльності в Італії в ХІІ ст.  

9. Українська банківська система на початку ХХ ст. 

10. Вплив кредитної реформи 1930-1932 рр. на банківську систему в Україні. 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського 

заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх 

проведення по темі №3 та Завдання для самостійної роботи студента і методичні 

рекомендації щодо їх виконання по темі № 3. 

 

Конспект лекції № 4. 

 

Тема № 4 Зародження та формування бюджетної системи. 

                                                                                      

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 



«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для вивчення 

таких дисциплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси суб’єктів 

підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», «Бюджетна 

система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» тощо. 

 

Мета лекції  засвоєння знань з студентами поняття «бюджет» та бюджетна система, 

теоретичні підходи щодо визначення бюджету, історичний розвиток бюджетного устрою 

на території України, становлення бюджетної системи України після проголошення 

незалежності. 

 

План лекції: 

1. Історичні передумови поняття «бюджет».  

2. Теоретичні основи формування бюджетної системи. 

3. Становлення та розвиток бюджетного устрою в Україні.  

4. Становлення бюджетної системи України після проголошення незалежності. 

 

 

Опорні поняття: бюджет, доходи та видатки, бюджетна система. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

 

1. Як ви розумієте поняття «бюджет» 

2. Що Вам відомо про досвід складання бюджету (скарбу) на території нашої країни. 

3. Які Вам відомі перші історичні згадки про бюджет. 

4. Які підходи використовуються у вітчизняній науці до вияснення сутності. 

5. Які ви знаєте етапи формування бюджетної системи . 

6. Як відбулося становлення бюджетної системи після проголошення незалежності. 

7. Які передумови виникнення бюджету. 

8. В чому полягає об’єктивна необхідність бюджету. 

9. Як відбувалось формування основних принципів функціонування 

бюджету. 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського 

заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх 

проведення по темі № 4 та Завдання для самостійної роботи студента і методичні 

рекомендації щодо їх виконання по темі № 4. 

 

 

 

 

Конспект лекції № 5. 

 

Тема № 5. Історичне формування податкової системи. 

                                                                                      



Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для 

вивчення таких дисциплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси 

суб’єктів підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», 

«Бюджетна система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» 

тощо. 

 

Мета лекції  засвоєння знань з студентами про історичні етапи формування податкової 

системи, основи побудови податкової системи, податкове законодавство. 

 

План лекції: 

1. Історичні етапи формування податкової системи.  

2. Теоретичні основи побудови податкової системи.    

3. Податкова система Україні в різні історичні періоди.  

4. Система податкового законодавства. 

5. Принципи податкового законодавства Незалежної України. 

 

Опорні поняття: податки, податкова система, збори платежі. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

 

 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

 

1. З чим на вашу думку пов’язана  поява податків. 

2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку податкової системи. 

3. Яка найдавніша система збору податків була при Київській Русі. 

4. Охарактеризуйте податкову систему в період у складі Речі Посполитої. 

5. В який історичний період натуральні податки були замінені на грошові. 

6. Які принципи податкової системи ви знаєте. 

7. Якими законодавчими документами керується податкова система. 

8. Охарактеризуйте податкову систему після проголошення незалежності 

9. Які еволюційні процеси податкової системи ви знаєте. 

10. На яких принципах ґрунтується податкове законодавство. 

11. Податкова система в період становлення української незалежності. 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до 

семінарського заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні 

вказівки до їх проведення по темі № 5 та Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання по темі № 5. 

 

Конспект лекції № 6. 

 

Тема № 6. Теоретичні  та історичні основи побудови страхової справи в Україні.. 

                                                                                      

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 



«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для 

вивчення таких дисциплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси 

суб’єктів підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», 

«Бюджетна система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» 

тощо. 

 

Мета лекції  засвоєння знань з студентами теоретичних принципів страхової справи, 

етапи зародження страхової справи на території сучасної України, сутність та особливості 

страхового ринку, основні принципи розвитку страхового ринку в Україні.  

 

План лекції: 

1. Історична сутність страхування.  

2. Теоретичні засади страхової справи.  

3. Зародження страхування на території України.  

4. Етапи формування страхового ринку після проголошення незалежності України.  

 

Опорні поняття: страховий ринок, зародження страхового ринку, страхова справа. 

 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор. 

 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

 

 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

1. Окресліть причини виникнення та розвитку страхування. 

2. Назвіть основні етапи розвитку страхування. 

3. Чим відрізняється середньовічне страхування від античного. 

4. Як ви розумієте поняття комерційного страхування і де воно мало історично 

зародитись. 

5. В який період історично виникло страхування від нещасних випадків. 

6. Звідки до України прийшло класичне страхування. 

7. Які ви знаєте особливості страхування на початкових стадіях його розвитку 

8. Коли мали місце перші офіційні згадки про страхування як фінансову діяльність. 

9. Принципи формування страхової справи після 1991 року. 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського 

заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх 

проведення по темі № 6 та Завдання для самостійної роботи студента і методичні 

рекомендації щодо їх виконання по темі № 6. 

 

 

 

Конспект лекції № 7. 

 

Тема № 7. Теоретичні засади формування фінансів у зарубіжних країнах. 

                                                                                      



Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна «Теорія та історія фінансової системи» 

вивчається після вивчення таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Вступ до фаху». Одночасно « Теорія та історія фінансової системи» є базою для 

вивчення таких дисциплін як «Гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Фінанси 

суб’єктів підприємництва», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Страхування», 

«Бюджетна система», «Податкова система», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси» 

тощо. 

 

Мета лекції  засвоєння знань студентами історичних та теоретичних засад формування 

фінансів у зарубіжних країнах, розглянути соціально-економічні моделі фінансових 

систем зарубіжних країн, еволюційні процеси фінансів в розвинутих країнах. 

 

План лекції: 

1. Соціально-економічні моделі та особливості організації фінансових систем країн з 

розвиненою ринковою економікою.  

2. Еволюція та сучасні риси державних фінансів у країнах з розвинутою ринковою 

економікою .  

3. Загальні риси організації управління фінансами у зарубіжних країнах.  

4. Взаємозалежність фінансових систем різних країн. 

 

Опорні поняття: фінансові системи, соціально-економічні моделі, зарубіжні країни. 

 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  мультимедійний проектор. 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача. 

 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

1. Які типи  впливу економічної системи на структуру та рівень розвитку фінансової 

системи ви знаєте. 

2. На чому базується американська модель фінансової системи. 

3. Охарактеризуйте західноєвропейську модель фінансової системи. 

4. Чому японську фінансову модель називають комуналістською. 

5. Які ланки фінансових відносин об’єднує система державних фінансів. 

6. Назвіть основні риси тенденцій розвитку державних фінансів зарубіжних країн. 

7. Які узагальнення характерних рис та ідентифікаційних ознак європейської та 

американської фінансових систем ви знаєте. 

 

Завдання для самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського 

заняття за темою лекції дивитись Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх 

проведення по темі №7 та Завдання для самостійної роботи студента і методичні 

рекомендації щодо їх виконання по темі № 7. 
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