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Загальний опис дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Історія фінансів» є формування у майбутніх 

фахівців теоретичних знань про суть і необхідність фінансів та грошей, їх діалектичного 
розвитку в світлі історії економічної думки для об’єктивної оцінки економічних 
процесів, що відбуваються на сучасному етапі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія фінансів» є: забезпечення 
засвоєння студентами необхідних знань з теорії і практики історичного процесу появи, 
розвитку і взаємодії грошей та фінансів на різних етапах еволюції суспільства; 
вироблення у студентів правильного розуміння сутності фінансів, як економічної 
категорії, а також сутності та змісту фінансової політики держави, її ролі у формуванні 
й розвитку ринкових відносин; уміння використовувати придбані знання генезису 
грошей і кредиту з метою оцінки сучасних економічних процесів; ухвалювати науково 
обґрунтовані рішення щодо оптимізації сучасних грошово-кредитних відносин суб’єктів 
господарювання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:  
знати: суть фінансів як економічної категорії, передумови їх виникнення та розвитку; 
сутність та визначення грошей, функції грошей; сутність та визначення кредиту, 
функції кредиту; формування та становлення економічної думки Стародавнього світу; 
грошово-банківське господарство та податки в середньовічній Європі; становлення 
грошового обігу і фінансів України під впливом країн-загарбників; структуру 
фінансової, грошової і кредитної системи незалежної України. 
вміти: пояснити вплив фінансів на суспільне виробництво та його розвиток; 
охарактеризувати основні етапи становлення та розвитку грошового і фінансового 
господарств в процесі еволюції економічних відносин; використовувати знання 
генезису грошей та фінансів з метою оцінки сучасних економічних процесів; оцінити 
історичний процес виникнення, розвитку і функціонування грошового обігу, кредиту та 
фінансів на різних етапах еволюції суспільства. 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:  
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 
явища. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 
Програмні результати навчання:  
Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем. 

Перелік тем дисципліни: 
Тема 1 Сутність та історичний характер фінансів 
Тема 2 Фінанси і фінансові відносини доби феодалізму 



Тема 3 Основні аспекти розвитку фінансів у період індустріальної епохи 
Тема 4 Фінанси і фінансова система Російської Імперії у ХІХ – початку ХХ століття 
Тема 5 Становлення й розвиток фінансової системи СРСР та Української 

республіки 
Тема 6 Еволюція науки про фінанси в думках вчених-економістів 


