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Загальний опис дисципліни 
У сучасній фінансовій науці усі питання і розв'язання наявних проблем (не лише 

бюджету, а й фінансів підприємств, банківської системи, фінансових ринків, 
домогосподарств і окремої особи) пов'язані з грошима та зводяться до створення 
необхідних нормованих грошових потоків. 

Вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є необхідною умовою 
підготовки здобувачів економічної спеціальності. Вона забезпечує науково-теоретичну 
та методологічну основу для формування системи знань з конкретно-прикладних 
дисциплін. 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит" є 
вивчення суті та характерних ознак грошей, кредиту та фінансів, їх ролі і місця в 
економічній системі, засад фінансово-кредитної політики держави і механізму її 
реалізації, сфер і ланок фінансової системи. 

 
Компетентності: 

1. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу;  
2. . Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
3. Здатність працювати в міжнародному контексті;  
4.  Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми;  
5.  Навички міжособистісної взаємодії;  
6.  Здатність працювати в команді та автономно;  
7. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної 

діяльності;  
8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
9.  Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний 
інформаційний матеріал;  

10.  Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати 
сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу. 

 
Програмні результати навчання: 

1. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  
2. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  
3.  Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися;  
4. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях;  
5. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

 



Зміст за темами: 
1. Сутність і функції грошей 
2. Грошовий обіг і грошові потоки. 
3. Грошові агрегати та швидкість обігу грошей 
4. Грошовий ринок 
5. Сутність та види грошових систем 
6. Гроші та інфляція 
7. Кредит у ринковій економіці 
8. Кредитні системи 
9. Валютний ринок 
10. Валютні системи 
11. Необхідність, сутність і  роль фінансів 
12. Фінансове право і фінансова політика 
13. Податки. Податкова система 
14. Бюджет. Бюджетна система 
15. Державний кредит 
16. Місцеві фінанси 
17. Міжнародні фінанси 
 


