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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка анотація 

дисципліни 

Запорукою розбудови вітчизняної економіки та забезпечення стабільності 

її розвитку і зростання є ефективно організована система фінансових відносин 

у державі. Фінанси є важливим атрибутом державної економічної системи: 

вони виступають головним інструментом реалізації державної політики. 

Фінанси є індикатором рівня економічного розвитку суспільства та 

інструментом цього розвитку. Зміна пріоритетів в економічній та фінансовій 

системах України, зміцнення фінансово-кредитного сектора, посилення його 

впливу на активізацію структурної перебудови та забезпечення соціально-

економічного розвитку крани зумовили необхідність змін у змісті фінансової 

роботи. Тому, необхідною умовою є формування у майбутніх фахівців 

системи знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-

економічний розвиток суспільства. 

Мета дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси» є фінансові відносин, які 

виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту 

і національного доходу на макро - і мікрорівнях. 

Метою вивчення дисципліни «Фінанси» є формування знань студентів з 

функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток 

суспільства, розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про 

фінансову систему держави, порядок формування і використання фондів 

фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її 
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складової.  

Завдання вивчення дисципліни «Фінанси» полягають у:  

‒ вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку 

фінансових відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;  

‒ засвоєнні суті та механізму функціонування фінансів, їх функцій;  

‒ розкритті теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних 

фінансів;  

‒ засвоєнні засад функціонування фінансової системи держави;  

‒ формуванні у студентів теоретичної і методологічної бази, необхідної 

для наступного оволодіння практикою використання фінансових 

інструментів;  

‒ розумінні закономірностей у сфері фінансових відносин держави, 

господарюючих суб’єктів та населення, розкриття можливостей використання 

цих закономірностей у практиці фінансової роботи. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., 

Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. 

– 180 с.  

2. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» : навчальний 

посібник / Л.О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2019. – 230 с.  

3. Глущенко А. С. Фінанси: Навчальний посібник/ А.С.Глущенко. – Х.: ХНУ ім.. 

В. Н. Каразіна, 2010. – 190 с. 

4. Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О. Банківська 

система: навч. посібник / [Л.І. Катан, Н.І. Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. 

Журавльова] за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444с.  

5. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти 

розвитку: монографія/ Т.О. Кізима; [вст. слово С.І. Юрія]. – К.: Знання, 2010. – 431 с. 

6. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 412 с. 

7. Романенко О. Р. Фінанси : підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко ; Міністерство 

освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 310 с. 

8. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У.В. 

Іванюк, М.В. Оліховська, Є.І. Парфенюк, Ю.В. Шушкова. — Львів : Видавництво 

ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — 188 с. 

9. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 576 c. 

10. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник. / О.А. Шеремет, І. В. Дем`яненко, 

К. В. Багацька [ та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко. - К.: «Центр учбової літератури», 

2013.- 612с.  

11. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. 

Горина. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 181 с. 

12. Фінанси: Навчальний посібник: експрес-курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., 

Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 

2018. – 262 с. 

13. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і 

доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с. 

14. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. 

кол.; – Київ, 2019. – 272 с. 

15. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, 

сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Юлія Шушкова. – Львів : 

Ліга-Прес, 2014. – 174 с.  

Обсяг курсу 

Аудиторні години:                64   з них: 

лекції                                      32 годин  

практичні заняття                 32 годин  

самостійна робота                 56 годин 



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати  

 основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансів; 

 структуру ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки 

між ними; 

 організаційну структуру управління фінансовою системою; 

 фінансовий механізм держави та його складові; 

 основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового 

механізму та засоби їх розв’язання; 

 форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів 

фінансових відносин; 

 роль фінансів в розвитку ринкових відносин; 

 можливості використання фінансів для формування ефективної 

економічної політики держави; 

б) уміти 

 порівнювати та аналізувати погляди різних течій і шкіл та вчених; 

 об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в 

суспільстві; 

 аналізувати тенденції розвитку фінансової системи держави, її окремих 

ланок, визначати вплив і взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-

економічних процесів у національній економіці; 

 розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики здійснення 

фінансової політики держави; 

 застосовувати знання з фінансової науки в практичній діяльності. 

Ключові слова 

Фінанси, фінансова політика, фінансова система, податкова система, 

бюджетна система, бюджетна політика, державний кредит, місцеві фінанси, 

державні цільові фонди, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домашніх господарств, страхування, фінансовий ринок, міжнародні фінанси 

Формат курсу 
Проведення лекцій, семінарських занять, консультацій. 

 

Теми 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

Тема 4. Фінансова політика і фінансове право 

Тема 5. Фінансовий механізм 

Тема 6 . Фінансова система та характеристика її сфер і ланок 

Тема 7. Податки та податкова система 

Тема 8. Бюджет та бюджетна система 

Тема 9. Бюджетна політика 

Тема 10. Державний кредит 

Тема 11. Місцеві фінанси, бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання 

Тема 12. Державні цільові фонди та соціальна політика  

Тема 13. Фінанси суб’єктів господарювання 

Тема 14. Фінанси домашніх господарств 

Тема 15. Страхування. Страховий ринок 

Тема 16. Фінансовий ринок 

Тема 17. Міжнародні фінанси 

Підсумковий контроль, 

форма 
Поточний контроль / екзамен. 

Пререквізити «Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Теорія 

та історія фінансової системи», «Вступ до фаху» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 

Навчальна дискусія, лекції-візуалізації, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів 

Необхідне обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співідношенням:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання  

 практичні (семінарські) / самостійні / модулі 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість – 50 балів.  

 екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Перескладання (модулів, 

контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наявності поважних 

причин (наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, семінарських 

занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Уся література, яка викладачем надається виключно в освітніх цілях є без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до екзамену 

1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 

2. Необхідність та сутність фінансів. 

3. Функції та роль фінансів. 

4. Взаємозв’язок фінансів з іншими елементами економічної системи. 

5. Історичний аспект становлення і розвитку фінансової науки. 

6. Предмет і метод фінансової науки. 

7. Розвиток фінансової науки в Україні. 

8. Сучасна світова наукова фінансова думка. 

9. Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових 

відносин. 

10. Склад та структура фінансових ресурсів. 

11. Джерела формування фінансових ресурсів. 

12. Поняття «фінансова система». Теоретичні основи побудови фінансової 

системи. 

13. Структура фінансової системи. 

14. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. 

15. Правові та організаційні основи фінансової системи.  

16. Сутність, складові і типи фінансової політики. 

17. Завдання і принципи фінансової політики. 

18. Форми і методи реалізації фінансової політики. 

19. Організаційне забезпечення фінансової політики. 

20. Правове забезпечення фінансової політики. 

21. Фінансова політика України на сучасному етапі. 

22. Призначення і роль фінансового механізму. 

23. Склад і структура фінансового механізму. 

24. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання.  

25. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведений фінансовий 

баланс держави. Основні зміни у фінансовому плануванні при переході до 

ринку. 

26. Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління.  

27. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади та 

управління щодо загального управління фінансами.  

28. Фінансові показники як складова фінансового механізму. 



29. Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст.  

30. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. 

31. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика. 

32. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. 

33. Доходи та видатки підприємства. 

34. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт 

фінансових відносин. 

35. Теоретичні основи фінансів домогосподарств. 

36. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні 

витрати домогосподарства. 

37. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники. 

38. Соціальний захист населення. 

39. Суть і функції податків. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

40. Види податків.  

41. Загальнодержавні податки., їх характеристика. 

42. Місцеві податки і збори. Інші платежі до бюджету. 

43. Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи й методи 

оподаткування.   

44. Податкова політика. Фактори, що визначають напрямки і характер 

податкової політики. 

45. Державна фіскальна служба України, склад служби та основні функції. 

46. Економічна природа і суть бюджету. Бюджет як економічна категорія.  

47. Функції бюджету, їхня характеристика. 

48. Бюджетна політика України, її особливості та значення. 

49. Бюджетне законодавство України. 

50. Бюджетний устрій і бюджетна система.  

51. Структура бюджетної системи України. 

52. Принципи побудови бюджетної системи України та їх характеристика.  

53. Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура. 

54. Видатки державного бюджету. Основні напрямки використання 

бюджетних коштів.  

55. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, наслідки. 

56. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

57. Суть місцевих фінансів. Місцеві фінанси як система.  

58. Функції місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у здійсненні 

політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-

територіальних формувань в умовах ринкових відносин. 

59. Місцеві бюджети, їх доходи.  

60. Видаткова частина місцевих бюджетів. 

61.  Склад державних цільових фондів, їх економічна природа і 

призначення.  

62. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів. 

63. Пенсійний фонд України. 

64.  Фонд соціального страхування на випадок безробіття. 

65.  Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати 

працездатності. 

66. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві. 

67. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні 

додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту.  

68. Форми внутрішнього державного кредиту.  

69. Форми зовнішнього державного кредиту.  

70.  Державний борг, його структура. 

71.  Управління державним боргом. Економічні та соціальні наслідки 

державного боргу. 

72. Економічна природа та сутність страхування.  

73. Види страхування.  

74. Класифікація страхування за об’єктами та ознакою ризику. Принципи 

обов’язкового і добровільного страхування. 



75. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми. 

76. Особисте страхування його суть і значення в забезпеченні соціального 

захисту громадян. Види особистого обов’язкового і добровільного 

страхування. 

77. Страхування відповідальності. 

78. Страховий ринок. Державний нагляд за страховою діяльністю в 

Україні.  

79. Фінансові посередники: склад та їх основні функції. 

80. Банківська система: принципи побудови та механізм функціонування. 

81. Небанківські кредитно-фінансові інститути. 

82. Функції центрального банку. 

83.  Поняття, види та призначення комерційних банків. 

84. Загальна характеристика банківських операцій. 

85. Небанківські фінансово-кредитні установи: види, функції, роль. 

86. Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі 

фінансових ресурсів.  

87. Класифікація фінансових ринків.  

88. Характеристика ринку цінних паперів. 

89. Види цінних паперів. 

90. Правове регулювання фінансового ринку. Державний контроль за 

випуском і обігом цінних паперів. 

91. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 

92. Економічна природа і призначення міжнародних фінансів. 

93. Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.  

94. Валютний курс. Види і форми валютних курсів.  

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

96. Валютний ринок як складова міжнародного фінансового ринку.  

97. Міжнародний фінансовий ринок. 

Опитування Опитування проводиться на семінарських заняттях у вигляді (есе, вирішення 

кейсу), тестові завдання, доповіді та презентації. 

 

 

 

 

             СТРУКТУРА КУРСУ 

 
 

Тиж-

день 

 

Тема 

Форма  

заняття / 

години 

Результати навчання Завдання 

1 2 3 4 5 

 

 

1 

Тема 1. Предмет 

фінансової науки як 

пізнання сутності 

фінансів 

 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність, функції фінансів, їх місце та роль в 

системі розподільних відносин; теоретичні основи 

фінансових відносин, що виникають на різних рівнях 

економічної системи; джерела формування та напрями 

використання фондів фінансових ресурсів на макро- та 

макрорівнях;  

Вміти визначати об’єктивну необхідність і суспільне 

призначення фінансів; використовувати фінансові 

категорії як інструмент наукового пізнання; 

Аналізувати фінансові явища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Генезис і 

еволюція фінансів. 

Тема 3. Становлення 

та розвиток фінансової 

науки 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати передумови виникнення й функціонування 

фінансових відносин у суспільстві; основні етапи 

розвитку фінансової науки;  

Вміти охарактеризувати податки як найпростішу форму 

фінансових відносин; структуру фінансової науки; в 

Аналізувати основні етапи історичного розвитку 

фінансів України. 



 

 

3 

Тема 4. Фінансова 

політика і фінансове 

право 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність фінансової політики, її види й органи, 

що її здійснюють; структуру фінансового права; 

Вміти визначати переваги та недоліки фінансової 

політики держави; взаємозв’язки між фінансовою 

політикою і фінансовим правом; 

Аналізувати фінансову політику України на сучасному 

етапі. 

 

 

 

 

 

Тестові 

завдання. 

 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

 

Есе. 

 

Кейси. 

 

Доповіді та 

презентації 

 

 

4 

Тема 5. Фінансовий 

механізм 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність фінансового механізму; 

Вміти охарактеризувати складові фінансового 

механізму; застосовувати методи фінансового 

механізму; 

Аналізувати елементи фінансового механізму України. 

 

 

5 

Тема 6. Фінансова 

система та 

характеристика її сфер 

і ланок 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати основи формування фінансової системи, сфери та 

ланки фінансової системи,  

Вміти охарактеризувати сфери та ланки фінансової 

системи; 

Аналізувати стан фінансової системи України. 

 

 

6 

Тема 7. Податки та 

податкова система 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати суть податків, їх види, складові податкової 

системи та принципи податкового законодавства;  

Вміти формулювати функції та елементи податків, 

відображати складові податкової системи та порядок 

реалізації принципів оподаткування в податковому 

законодавстві; 

Аналізувати стан надходжень загальнодержавних та 

місцевих податків і зборів протягом 2015-2019 рр. 

 

 

7 

Тема 8. Бюджет та 

бюджетна система 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність та призначення бюджету, функції 

бюджету, сутність бюджетного устрою і бюджетної 

системи; сутність доходів та видатків бюджету, їх 

класифікації; 

Вміти працювати з нормативно-правовою базою з 

питань бюджету та бюджетних правовідносин;  

Аналізувати динаміку та структуру доходів і видатків 

бюджету; динаміку бюджетного дефіциту. 

 

 

8 

Тема 9. Бюджетна 

політика 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати зміст та складові бюджетної політики, основні 

напрями бюджетної політики на поточний рік; 

Вміти охарактеризувати критерії ефективності 

бюджетної політики; 

Аналізувати бюджетну політику України на сучасному 

етапі. 

 

 

9 

Тема 10. Державний 

кредит 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність державного кредиту як фінансової 

категорії, його призначення і роль; суть державного 

боргу та основні причини його виникнення; 

Вміти обгрунтувати найбільш ефективні методи 

управління державним боргом; 

Аналізувати структуру та динаміку державного боргу 

України. 

 

 

10 

Тема 11. Місцеві 

фінанси, бюджетний 

федералізм і фінансове 

вирівнювання 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність місцевих фінансів, їх сфери, суб’єкти та 

об’єкти; вплив місцевих фінансів на соціально-

економічну сферу держави; 

Вміти характеризувати місцеві фінансові інститути; 

Аналізувати доходи та видатки місцевих бюджетів, 

міжбюджетні трансферти. 

 

 

11 

Тема 12. Державні 

цільові фонди та 

соціальна політика  

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність державних цільових фондів, джерела 

формування та напрями використання коштів 

Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності; призначення єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

Вміти працювати з нормативно-правовою базою з 

питань соціального та пенсійного страхування, 

формування та використання коштів цільових фондів;  

Аналізувати показники доходів, видатків і дефіциту 

державних цільових фондів. 



 

 

 

12 

Тема 13. Фінанси 

суб’єктів 

господарювання 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати зміст та принципи організації фінансів суб’єктів 

господарювання; особливості формування та 

використання фінансових ресурсів підприємств; 

класифікації доходів і видатків суб’єктів 

господарювання;  

Вміти досліджувати передовий досвід організації 

фінансів підприємств; визначати джерела формування та 

напрями використання фінансових ресурсів 

підприємства;  

Аналізувати фінансові результати діяльності 

вітчизняних підприємств. 

 

 

13 

Тема 14. Фінанси 

домашніх господарств 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати сутність поняття «домогосподарство» як 

інституційної економічної одиниці та суб’єкта 

фінансових відносин; основи сімейного підприємництва; 

джерела і форми доходів домогосподарств; 

класифікацію витрат бюджету домогосподарств;  

Вміти визначати особливості фінансів домогосподарств 

в залежності від сфери їх функціонування; складати 

особистий бюджет; 

Аналізувати структуру доходів та витрат 

домогосподарств. 

 

 

14 

Тема 15. Страхування. 

Страховий ринок 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати функції, принципи і форми страхування, порядок 

формування доходів і витрат страховиків, а також 

страхових резервів; 

Вміти оцінювати переваги та недоліки кожного виду 

страхування, а також надійність страхової компанії. 

Аналізувати стан розвитку страхового ринку України. 

 

 

15 

Тема 16. Фінансовий 

ринок 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати місце фінансового ринку в фінансовій системі, 

його сутність, функції та структуру; 

Вміти оцінювати переваги та недоліки різних видів 

фінансових інструментів; визначити тенденції на 

фінансовому ринку; 

Аналізувати доцільність залучення чи інвестування 

коштів залежно від потреб і стану суб’єкта 

господарювання. 

 

 

16 

Тема 17. Міжнародні 

фінанси 

 

Лекція / 

семінар 

 

2 год./2 год. 

Знати історичні аспекти становлення міжнародних 

фінансів, сутність міжнародних відносин; формування 

валютних систем, економічні аспекти формування 

валютних ринків та їх операцій; 

Вміти охарактеризувати міжнародний ринковий 

механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу; 

визначати значення міжнародних фінансових інституцій 

для розвитку міжнародних і національних економік та 

фінансових систем; 

Аналізувати передумови виникнення міжнародних 

фінансів залежно від конкретних історичних форм 

економічних відносин; фактори, які впливають на 

валютний курс. 

 

 


