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Коротка анотація навчальної дисципліни: 

Багатовікові дослідження і велика кількість теоретичних концепцій фінансів не дає людству 

однозначної й остаточної відповіді на питання ідеальних фінансових взаємовідносин. 

Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали 

в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися. Все це можна пояснити тим, що фінанси 

змінюються адекватно змінам характеру суспільних відносин, у яких вони функціонують. 

Тому для визначення їх суті необхідно знайти відповідь на питання про їх походження, про 

причини, що зумовлюють існування, функціонування та розвиток в житті суспільства. 

При цьому, в історії людської цивілізації будь-яке суспільство приходило до необхідності 

появи фінансів. Не стала в цьому відношенні винятком і Україна, але історія фінансів в 

Україні, так само як і розвиток економічної системи України, загалом має свої специфічні 

особливості, пов’язані насамперед з тривалим періодом відсутності власної держави 

України, пануванням інших держав (а відповідно й обігу інших грошей) на території нашої 

країни. Знаючи історію фінансів, можна глибше зрозуміти ті політичні та економічні 

процеси, у вирі яких перебувала Україна протягом свого нелегкого історичного шляху. 

Мета та основні завдання навчальної дисципліни: 

Мета дисципліни – формування системного бачення еволюції фінансової системи, вивчення 

питання історичного розвитку фінансової системи в історії людства від стародавнього світу 

до сучасності, розгляд фінансових теорій та практик давнини та сучасності, їх вплив на 

розвиток фінансів. 

Завдання: 

- опанування сутності грошей і фінансів 

- опанування сутності фінансової системи 

- вивчення етапів виникнення і розвиток грошей та фінансів у різні історичні періоди на 

різних територіях 

- дослідження процесів формування грошової та фінансової систем незалежної України 

- дослідження розвитку фінансової науки 

- одержання знань про фінансову політику та фінансову безпеку держави 

Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня 

підготовки студента, за якого він повинен: 

а) знати: 

сутність грошей та фінансів 

сутність фінансової системи 

розвиток грошей та фінансів у різні історичні періоди на різних територіях 

процеси формування грошової та фінансової систем незалежної України 

б) вміти: 

порівнювати теорії та ідеї фінансових систем з сучасними принципами функціонування 

грошової системи 
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