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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття 

навичок з навчальної дисципліни для подальшого їх використання на практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в 

основному в позааудиторний час.  

Перший вид СРС реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та 

індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить 

спрямовуючий, консультативний і контролюючий характер.  

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з 

використанням навчально-методичної літератури, законодавчих, інструктивних 

та нормативних матеріалів в позаурочний час і своєчасне здавання викладачу 

виконаних завдань.  

Позааудиторна робота включає наступні етапи:  

 теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, 

конспектування відповідного матеріалу тощо;  

  науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових 

семінарах, студентських конференціях, підготовка до виконання 

дипломного проекту.  

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює 

творчу наукову роботу. При виконанні СРС необхідно дотримуватися 

наступних правил: Виконання самостійної роботи студентами заключається у 

підготовці ними рефератів по заданій тематиці, в обсязі 10-15 сторінок 

друкованого тексту.  

Це передбачає:  

 самостійне вивчення окремих питань або розділів навчальної дисципліни; 

 опрацювання рекомендованої літератури;  

 аналіз явищ, ситуацій;  

 побудові структурно-логічних схем, рисунків і т.п.  

Вимоги щодо оформлення самостійної роботи студентами: - перед 

виконанням СРС необхідно скласти план, або виконувати за планом, 

рекомендованим викладачем при цьому використовувати статистичні і звітні 

дані із заданих за 2-3 останні роки; - оформлення має бути акуратним, без 

скорочень, друк тексту шрифтом Times New Roman №14, інтервал – 

полуторний, поля: праве – 3 см, ліве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см; - 

сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті; - необхідно в 

кінці роботи подати список використаної літератури (послідовність джерел – у 

порядку, якому вони використовуються в процесі відповідей на питання).  

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його 

план або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому 

дозволяється прикладати інформацію з актуальних питань у фінансовій сфері, 

використану з періодичних видань. Виконання всіх видів передбаченої цими 

вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою для отримання 

екзамену з навчальної дисципліни. 
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 Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни “Фінанси, гроші 

і кредит” – перевірка отриманих знань студента шляхом усного або письмового 

опитування на семінарських заняттях.  

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

 Студентам необхідно зосередити увагу на більш глибокому, аніж 

викладено в лекційному матеріалі, опрацюванні наведених питань в розрізі тем: 

 

Тема 1. Сутність та функції фінансів  

 

1. Розкрийте економічну сутність фінансів як категорії. 

2. Сутність фінансів: концепції, ознаки, функції.  

3. Генезис фінансів: причини виникнення фінансів, етапи розвитку.  

4. Визначити основні концептуальні підходи, які впливають на розбіжність 

позицій із приводу сутності фінансів. 

5. Зміст фінансових відносин: суб’єкти та об’єкти, моделі фінансових 

відносин в суспільстві.  

6. Фінансові ресурси як носій фінансових відносин 

7. Дискусійні питання функцій фінансів.  

 

 

 

Тема 2. Фінансовий механізм та фінансова політика 

 

1. Суть фінансового механізму і його складові елементи.  

2. Фінансові важелі, стимули, санкції.  

3. Організаційна структура і правовий режим фінансового механізму. 

4. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і 

фінансовою політикою. 

5. Сутність та завдання фінансової політики. 

6. Складові фінансової політики: монетарна і фіскальна політика, фінансова 

політика у сферах фондового та страхового ринку, у сфері міжбюджетних 

фінансів, боргова політика.  

7. Фінансова стратегія і фінансова тактика.  

8. Напрями реалізації фінансової політики: регламентування фінансових 

відносин у суспільстві та здійснення поточної фінансової діяльності.  

9. Типи фінансової політики: жорстка, помірна регламентація і політика 

мінімальних обмежень, політика стабілізації, економічного зростання і 

стимулювання ділової активності. 
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Тема 3. Фінансова система 

 

1. Суть і поняття фінансової системи країни. 

2.  Структура фінансової системи України.  

3. Принципи побудови фінансової системи.  

4. Сфери та ланки фінансових відносин: державні фінанси, фінанси суб'єктів 

господарювання, міжнародні фінанси.  

5. Фінансовий ринок як забезпечуюча ланка фінансової системи.  

6. Організаційна структура фінансової системи. 

7. Вплив фінансової системи на темпи та пропорції розвитку економіки. 

 

 

 

Тема 4. Сутність та функції грошей 

 

1. Концепції походження грошей.  

2. Роль держави у творенні грошей. 

3. Сутність грошей.  

4. Форми грошей та їх еволюція.  

5. Повноцінні гроші: сутність, еволюція.  

6. Сутність та кредитна природа неповноцінних грошей.  

7. Розвиток неповноцінних грошових форм. 

8. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. 

9. Проблема функцій грошей в економічній теорії.  

10. Суть, сфера використання та особливості реалізації функцій міри 

вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження, світових 

грошей. 

11.  Взаємозв’язок функцій грошей.  

12. Вплив на функції грошей зміни вартості грошей.  

 

 

 

Тема 5. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує 

 

1. Сутність та економічна основа грошового обороту. 

2.  Модель грошового обороту.  

3. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою 

платіжних засобів.  

4. Сектор грошового обігу, сектор фіскально-бюджетного обороту, сектор 

кредитного обороту.  

5. Сектори готівкового та безготівкового обороту. 

6. Маса грошей в обороті. Грошова маса: поняття, класифікація.  

7. Вплив зміни грошової маси на економічні процеси.  

8. Грошові агрегати: поняття, характеристика. Грошова база. 

9. Швидкість обігу грошей: поняття; методи розрахунку; фактори, що її 

визначають. 
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10. Закон грошового обігу: сутність, вимоги та наслідки їх порушення. 

11. Механізм зміни маси грошей в обороті.  

12. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей 

комерційними банками.  

 

 

Тема 6. Грошові системи 

 

1. Сутність, призначення та структура грошової системи. Елементи 

національної грошової системи. 

2. Види грошових систем та їх еволюція.  

3. Системи металевого та паперово-кредитного обігу.  

4. Необхідність створення грошової системи.  

5. Створення та розвиток грошової системи України.  

6. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні. 

7. Організаційна структура платіжної системи. Якісні характеристики 

платіжної системи. 

8. Монетарна політика – ключовий механізм грошової системи.  

9. Методи державного регулювання грошового обороту та грошового 

ринку.  

 

 

Тема 7. Інфляція та грошові реформи 

 

1. Сутність та форми прояву інфляції.  

2. Види інфляції за формою прояву; за темпами знецінення грошей; за 

чинниками, що спричиняють інфляційний процес. 

3. Методи державного регулювання інфляції.  

4. Заходи антиінфляційної політики ринкового спрямування. 

5. Особливості інфляційного процесу в Україні. 

6. Грошова реформа як складовий елемент антиінфляційних заходів. 

7. Сутність грошової реформи.  

8. Види грошових реформ за глибиною реформаційних заходів, за 

характером обміну старих грошей на нові, за порядком введення в обіг 

нових грошей.  

9. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

 

 

Тема 8. Сутність та функції кредиту 

 

1. Сутність кредиту.  

2. Теоретичні концепції кредиту.  

3. Натуралістична теорія кредиту. 

4.  Капіталотворча теорія кредиту. 

5. Об’єкт та суб’єкти кредитних відносин. 

6.  Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту. 
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7. Функції кредиту. 

8.  Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями.  

9. Стадії та закономірності руху кредиту.  

10. Принципи кредитування. 

 

 

Тема 9. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 

 

1. Комерційні банки: поняття, призначення, класифікація.  

2. Походження та розвиток комерційних банків.  

3. Основи організації та особливості діяльності комерційних банків. 

4. Операції та послуги комерційних банків. 

5.  Сутність та класифікація банківських операцій. Пасивні операції 

комерційних банків. Активні операції банків.  

6. Банківські послуги: поняття, класифікація, характеристика. 

7. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 

8.  Економічні нормативи діяльності комерційних банків.  

9. Прибутковість як елемент банківської стабільності. 

10. Становлення та розвиток комерційних банків в Україні. 

 

 

 

Тема 10. Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління 

 

1. Призначення центрального банку.  

2. Причини створення центральних банків та особливості їх діяльності у 

сучасних умовах.  

3. Організаційно-правовий статус центральних банків.  

4. Функції та основні напрями діяльності центробанку. 

5.  Функції центрального банку.  

6. Основні напрями діяльності центробанку: емісійний центр держави, банк 

банків, орган банківського регулювання та нагляду, банкір і фінансовий 

агент уряду, провідник монетарної політики. 

7. Національний банк України – центральний банк держави.  

8. Особливості становлення НБУ.  

9. Принципи функціонування НБУ. 

10.  Функції та операції НБУ. 

 

 

 

Тема 11. Податкова та бюджетна система 

 

1. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

2. Класифікація податків, її ознаки 

3. Податкова система: поняття, основи побудови.  
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4. Принципи й методи оподаткування.  

5. Податкова система України.  

6. Податкова політика. 

7.  Сучасні податкові системи зарубіжних країн. 

8. Економічна природа і суть бюджету.  

9. Бюджет як економічна та юридична категорія. 

10.  Місце й значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. 

11. Економічна сутність доходів і видатків бюджету, їх класифікація. 

Розподільна і контрольна функції бюджету.  

12. Бюджетний механізм фінансового регулювання в умовах переходу до 

ринкових відносин. 

13. Бюджетна політика держави.  

14. Фінансова програма оздоровлення економіки України та роль бюджету в 

її здійсненні.  

15. Бюджетний устрій і бюджетна система.  

16. Бюджетний процес, його поняття, основні елементи.  

17. Організація бюджетного планування та його удосконалення.  

18. Касове виконання дохідної та видаткової частини державного та місцевих 

бюджетів. 

 

 

 

Тема 12. Державний бюджет, доходи та видатки державного бюджету 

 

1. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади. 

2.  Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного і 

соціального розвитку України.  

3. Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура 

4. Основні напрямки використання бюджетних коштів. 

5. Видатки державного бюджету на соціальний захист населення.  

6. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення та фінансування 

галузей соціальної сфери.  

7. Державні видатки, пов’язані з регулюванням економіки.  

8. Фінансова підтримка суб’єктів народного господарства. 

9.  Роль бюджету в здійсненні інвестиційних програм.  

10. Фінансова підтримка малого бізнесу. 

11. Бюджетний дефіцит. Поняття, причини виникнення.  

12. Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного 

дефіциту. 
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Тема 13. Державний кредит і державний борг 

 

1. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні 

додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту.  

2. Види та форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній 

державний кредит.  

3. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.  

4. Державні позики, їх види.  

5. Класифікація державних внутрішніх позик.  

6. Форми зовнішнього державного кредиту.  

7. Причини і наслідки зростання державного боргу. 

8. Джерела погашення державного боргу.  

9. Обслуговування державного боргу.  

10. Управління державним боргом та його обслуговування. 

11. Методи управління державним боргом: конверсія, консолідація, 

уніфікація позики, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка 

погашення, анулювання. 

12.  Політика реструктуризації державного боргу.  

13. Проблеми і напрями удосконалення управління й обслуговування 

державного зовнішнього боргу України. 

 

 

 

Тема 14. Фінансовий ринок 

 

1. Поняття про фінансовий ринок, його значення.  

2. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.  

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

ресурсів. 

4. Класифікація фінансових ринків.  

5. Правове регулювання фінансового ринку.  

6. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів. 

7. Фондова біржа: правове положення, організація і порядок роботи. 

8. Умови допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах в Україні.  

9. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 

 

 

 

Тема 15. Страхування та страховий ринок 

 

1. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні 

безперервності суспільного виробництва.  

2. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.  

3. Форми і методи страхового захисту.  

4. Система страхових фондів. 

5.  Класифікація страхування за об’єктами та ознакою ризику.  
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6. Принципи обов’язкового і добровільного страхування. 

7. Поняття страхового ринку.  

8. Організаційні форми існування страхових компаній.  

9. Учасники страхового ринку.  

10. Формування і розвиток страхового ринку в Україні.  

11. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.  

12. Ліцензування страхової діяльності. 

 

 

 

Тема 16. Міжнародні фінанси 

 

1. Економічна природа і призначення міжнародних фінансів.  

2. Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, його 

склад.  

3. Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.  

4. Валютне регулювання та валютні обмеження: суть і необхідність. 

5. Валютний ринок як складова міжнародного фінансового ринку.  

6. Державний контроль за здійсненням валютних операцій і своєчасним 

надходженням коштів. 

7. Міжнародні валютно-фінансові інститути.  

8. Міжнародний валютний фонд. 

9. Група Світового банку.  

10. Універсальні та регіональні банківські інститути та співпраця України з 

ними. 
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Періодичні видання 

 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгалтерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 

6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економіки 

11. Фінанси України 
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Режим доступу: http://sfs.gov.ua  

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України –  [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: www.treasury.gov.ua  

9. Офіційний сайт Держкомстату України –  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
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10. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – 
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11. Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua 

12. Сайт «Децентралізація влади» – [Електронний ресурс]: –  Режим доступу: 
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13. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний 

ресурс]:  – Режим доступу: www.ibser.org.ua 

14. Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - режим доступу: 
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15. Електронна версія газети «Цінні папери України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.finmarket.info/securities_paper/ 

 

http://rada.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ibser.org.ua/
http://www.golos.com.ua/article/255545
http://www.finmarket.info/securities_paper/

