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Силабус навчальної дисципліни 

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

Шифр та назва 
спеціальності 

073 − Менеджмент 

Назва освітньої 
програми 

Менеджмент 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової 
підготовки 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 
дисципліни 

І семестр (І та ІІ чверті) 

Назва кафедри, яка 
викладає дисципліну 

Фінансів 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p3926 

 
Провідний викладач 

(лектор) 

Проф., д-р екон. наук Грабчук Оксана Миколаївна 

E-mail: OGrabchuk@i.ua, кімн. Б-608 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ: 

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p-2/e2619 

Мова викладання Українська 

 

 
Передумови вивчення 

дисципліни 

Курс «Фінанси, гроші та кредит» ґрунтується на знаннях та 
вміннях студента, отриманих в процесі вивчення основ 
економічної теорії, історії економічних вчень, макро- та 
мікроекономіки 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є 
формування системи базових знань та сучасного економічного 
мислення щодо загальних закономірностей розвитку сучасних 
фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства 

Компетентності, 

розвиток яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у 

магістрів наступних компетентностей: 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку 

організації. 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації. 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 
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Програмні результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент має одержати 

наступні програмні результати: 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблеми та 

обґрунтування управлінських рішень 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень 

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

− сутність, функції, призначення грошей та фінансів, їх роль 

у ринковій економіці; 

− закономірності розвитку грошового та кредитного обігу в 

умовах ринкового господарства; 

− основи та принципи організації грошово-кредитних 

відносин; 

− основні засади функціонування фінансового ринку; 

− основи організації фінансів суб’єктів господарювання. 

вміти: 

− здійснювати базові фінансові розрахунки вартості грошей у 

часі; 

− здійснювати розрахунки та аналіз окремих грошових 

агрегатів, швидкості грошового обігу; 

− вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних 

проблемах фінансово-кредитної системи; 

− аналізувати поточну ситуацію на фінансовому ринку. 

Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» спрямована на 

формування у студентів соціальних навичок та навичок 

успішності (soft skills):  

− донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної 

діяльності; 

− здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Фінанси та фінансова система 

Модуль 2. Гроші, грошовий оборот та кредитні відносини 

Модуль 3. Грошово-кредитний та фінансовий ринок 
Модуль 4. Фінанси суб’єктів господарювання. 

 
Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час 

екзамену, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою. Модульні оцінки, отримані студентом, 

можуть коригуватися у більшу сторону із додавання 2 додаткових 

балів за результатами його участі у аудиторних заняттях та поточного 

контролю знань, здобутками у науковій діяльності за тематикою 

дисципліни. Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. 
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Види навчальної роботи та її обсяг в академічних годинах 

 

  Усього 
Чверті 

6 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 120 

Аудиторні заняття, з них: 56 56 

Лекції 32 32 

Лабораторні роботи 0 0 

Практичні заняття 24 24 

Семінарські заняття 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 64 64 

підготовці до аудиторних занять 28 28 

підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену) 12 12 

виконанні курсових проектів (робіт) 0 0 

виконанні індивідуальних завдань 0 0 

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на 

лекціях 
24 24 

Заходи семестрового контролю   
підсумкова оцінка, 

семестрова (екзамен) 

 
 

Специфічні 

засоби навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та комп’ютерних робочих місць із програмним 

забезпеченням Microsoft Office та виходом до мережі Інтернет. 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна 

1. Банківські операції: Навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, 

І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська. – Дніпропетровськ: 

ІМА-прес. – 2010. – 216 с. 

2. Вдовенко Л. О.  Фінанси: Навч. посіб/ Л. О. Вдовенко, 

Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. − К.: Центр учбової літератури, 2010. − 

152с. 

3. Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: Навч. 

посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер – К.: Центр учбової літератури, 

2013. – 578 с. 

4. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: Підручник / 

О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К.: Центр учбової літератури, 

2013. – 504 с. 

5. Сокиринська І. Г. Гроші та кредит: Навч. посіб. / І. Г. Сокиринська, 

Л. М. Савчук, І. В. Вишнякова, І. Г. Аберніхіна – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2013. – 238 с. 

6. Фінанси: Навч. посіб./ І. В. Журавльова, О. В. Гаврильченко, 

О. П. Полтініна та ін. − Харків: ХНЕУ ім. І. С. Кузнеця, 2017. − 330 с. 

7. Фінанси: Навч. посіб./ за ред. І. В. Журавльової. − Харків: ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2017. − 330 с. 

8. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К., 2012. 

– 687 c. 

9. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Навч. посіб./ А. І. Щетинін. − 

Дніпро: УМСФ, 2019. − 163 с. 
Додаткова 

1. Алексєєв І. В. Гроші та кредит: Навч. посіб./ І. В. Алексєєв, 
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М. К. Колісник. – К.: Знання, 2009. – 253 с. 

2. Івасів Б. С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 3-тє, змін. й доп. – 

Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с. 

3. Оспіщев В. І. Фінанси: Навч. посіб./ В. О. Оспіщев. − К., 2008. – 

366 с. 

4. Савчук В. Финансовый менеджмент:  Практическая энциклопедия/ 

В. Савчук. – К. Companion, 2008. – 884 с. 

5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб./ В. М. Шелудько. – 

К.: Знання –Прес, 2003. – 535 с. 
Інтернет-джерела 

1. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua 

2. Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua 

 

 

Укладач: доцент, д-р екон. наук                                                                       О. М. Грабчук 
 

Узгоджено: 

В.о. завідувача кафедри Управління  

фінансами,  облікової аналітики та  

моніторингу бізнесу:,  

(відповідальної за викладання дисципліни) 

доцент, канд. екон.       наук                                                                                      О. В. Божанова 

 

Гарант освітньо-професійної програми 

«Менеджмент (бакалаврський рівень)», 

доцент, канд. техн.  наук                                                                                   Г. Ю. Шпортько 
 

 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/

