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ВСТУП 

 

Підготовка фахівців з напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і 

кредит” здійснюється у Донецькому національному технічному 

університеті вже 15 років, з 2000 року. 

Враховуючи реалії українського сьогодення та потреби 

національної економіки у цих фахівцях, університетом запроваджено різні 

форми навчання: денна, заочна, заочна прискорена - й рівні підготовки 

фінансистів: бакалавріат, магістратура. 

Форма підготовки бакалаврів зі скороченим терміном навчання 

дає можливості швидше за часом отримати сучасну якісну освіту та знайти 

відповідне працевлаштування. 

Програма фахового вступного випробування націлена на надання 

вступникам певної методичної допомоги у підготовці до вступних 

випробувань, допоможе їм у систематизації спеціального матеріалу в 

процесі підготовки до участі у цих випробуваннях. 

Загалом програма базується на основних ключових теоретичних 

положеннях фінансової науки та містить ключові теми нормативних 

навчальних дисциплін “Фінанси” і “Гроші та кредит”. Включення до 

програми вступних випробувань самецих дисциплін обумовлено тим, що 

вони складають необхідне обов’язкове підгрунтя для подальшого якісного 

оволодіння майбутніми студентами цілого комплексу спеціальних 

фінансових дисциплін і є запорукою їх успішного навчання у вищому 

навчальному закладі. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ  ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇЇ ГРОШЕЙ 

Походження грошей. Концепція походження грошей: 

раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Роль 

держави у створенні грошей. 

Суть грошей. Форми грошей та їх еволюція. Вартість грошей. 

Функції грошей. Поняття функції грошей та їх еволюція. 

Гроші як міра вартості, суть цієї функції і сфера 

використання. Функція засобу обігу, її суть і сфера використання. 

Гроші як засіб платежу: роль і значення. Гроші як засіб нагромадження, 

їх суть і сфера використання. Світові гроші. Еволюція золота як світових 

грошей. 

Роль грошей у ринковій економіці. 

Література: 4, стор. 7-57; 8, стор. 17-25, 48-64; 6, стор. 7-28. 

 

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВІ ПОТОКИ 

Поняття про грошовий оборот як процес руху грошей. 

Основні суб’єкти грошового обороту. Основні ринки, що взаємно 

пов’язуються грошовим оборотом. 

Грошові потоки. Поняття про грошовий потік та критерії 

класифікації грошових потоків. Характеристика основних видів 

грошових потоків. 

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий 

грошовий оборот. Сектори грошового обороту; фінансовий та кредитний 

сектори. 

Маса грошей в обороті.Базові гроші.Грошові агрегати. 

Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. Закон грошового 

обороту. Рівновага на грошовому рику. 



Література: 8, стор. 26-37; 6, стор. 13-30, 37-54; 4, стор. 67-106. 

 

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК 

Сутність грошового ринку. Об’єкт купівлі-продажу на 

грошовому ринку.Суб’єкти та інструменти грошового ринку. 

Характеристика основних грошових потоків грошового ринку. 

Економічна структура грошового ринку. Характеристика 

основних видів фінансового ринку: короткострокових позик, 

короткострокових фінансових активів, цінних паперів, середньо i 

довгострокових позик. 

Сутність попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обігу 

грошей. Теоретичні моделі попиту на гроші. Попит на гроші i норма 

відсотка. 

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції 

грошей. 

Характеристика облікового ринку та його особливості. 

Характеристика міжбанківського ринку та операції на міжбанківському 

ринку. 

Механізм поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія 

центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей акціонерних 

(кооперативних) банків. Грошовий мультиплікатор. Сучасні засоби 

платежу, які обслуговують грошовий обіг банкнот, розмінних монет, 

депозитних грошей, векселів, чеків. Їх суть та характеристика. 

Література: 4, стор. 107-142; 6, стор. 68-87; 8, стор. 38-47. 

 

ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ 

Поняття про грошову систему як форми організації грошового 

обороту. База формування і функціонування грошової системи. 

Призначення грошової системи та її місце в економічній системі 



країни. 

Основні елементи економічної системи та їхня характеристика. 

Грошова одиниця. Масштаб цін. Види та купюрність грошових знаків. 

Сегментація безготівкових грошових розрахунків. Регламентація 

готівкового грошового обороту. Регламентація режиму валютного курсу 

та операцій із валютними цінностями. Регламентація режиму 

банківського процесу. Державні органи, які здійснюють регулювання 

грошового обороту. 

Типи грошових систем, їхня еволюція. Ринкова та неринкові 

грошові системи. Форми саморегулювання грошових систем: біметалізм 

та монометалізм. Золотий монометалізм і його види: золотомонетний, 

золотозливковий, золотодевізний. 

Характеристика регульованих грошових систем. Система 

паперового грошового та кредитного обігу. Відкриті і закриті грошові 

системи. 

Створення грошової системи України. 

Форми організації безготівкових розрахунків за допомогою 

платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, 

векселів. 

Література: 4, стор. 143-163; 6, стор. 100-112; 8, стор. 65-72. 

 

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

Інфляція та її визначення. 

Теоретичні концепції інфляції та інфляційного процесу. Теорія 

інфляції попиту.Теорія інфляції витрат. 

Сутність та форми інфляції: повзуча; галопуючаінфляція; 

гіперінфляція; супергіперінфляція. Інфляція і дефляція. Етапи 

інфляційного процесу. Зовнішні ознаки інфляції: відкрита інфляція, 

прихована інфляція; їхня характеристика. 



Причини інфляції та їх характеристика. 

Показники вимірювання інфляції: індекс вартості життя; індекс 

купівельної спроможності; індекс споживчих цін;індекс цін виробника. 

Розвиток та особливості інфляції в Україні. 

Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на 

виробництво, зайнятість та життєвий рівень населення. 

Методи регулювання інфляції. Антиінфляційна політика. 

Грошові реформи та методи їх проведення. Дефляційна політика. 

Політика доходів. 

Література: 4, стор. 164-197; 6, стор. 119-137; 8, стор. 73-80. 

 

ТЕМА 6. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ  

Фінанси як специфічна форма суспільних відносин. Специфічні 

ознаки фінансів, характерні риси та призначення. Мікро- і макрорівні 

вивчення фінансів. 

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності 

фінансових відносин. Фінанси, особливості їх функціонування. Відбиття 

специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах 

ринкової економіки на фінансових відносинах. 

Функції фінансів: розподільча, контрольна, регулююча. Прояви 

розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу 

валового внутрішнього продукту. 

Сутність контрольної функції фінансів, її реалізація в організації 

контролю за розподілом і цільовим використанням грошових фондів. 

Сутність та значення регулюючої функції фінансів у 

стимулюванні (дестимулюванні) соціально-економічних процесів у 

суспільстві. 

Сутність і джерела формування фінансових ресурсів. 

Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Фінансові ресурси 



держави, підприємств і населення. 

Література: 14; 1, стор. 7-15. 

 

ТЕМА 7. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт 

управління. Структура фінансової системи за внутрішньою будовою та 

організаційною структурою. Сфери та ланки фінансових відносин, їх 

взаємозв’язки. 

Державні фінанси як провідна складова централізованих фінансів 

суспільства. Державні фінанси та їх ланки: державний бюджет і місцеві 

бюджети, державні цільові фонди; фінанси державного сектора економіки, 

державний кредит, резервні та страхові фонди органів державної влади. 

Фінанси суб’єктів господарювання та їх роль у розвитку 

національної фінансової системи. Складові фінансів суб’єктів 

господарювання: фінанси комерційних підприємств і організацій, фінанси 

некомерційних підприємств та організацій. 

Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави. 

Структурні складові фінансового ринку: ринок грошей, ринок кредитних 

ресурсів, ринок цінних паперів, ринок фінансових послуг. 

Роль міжнародних фінансів у розвитку інших складових 

фінансової системи держави. 

Фінансовий механізм. Поняття і склад фінансового механізму. 

Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і 

фінансовою політикою. 

Поняття про управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти 

управління. Органи управління фінансами та їхні функції. 

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. 

Система фінансових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст 

фінансового планування під час трансформаційних зрушень. 



Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового 

контролю. Види, форми, методи фінансового контролю. Органи, що 

здійснюють фінансовий контроль. 

Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. 

Розвиток фінансового законодавства в Україні. 

Література: 14; 1, стор. 16-41. 

 

ТЕМА 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 

НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Необхідність і сутність фінансів підприємств. Фінанси 

підприємств - основа фінансової системи держави. Функції фінансів 

підприємств та принципи їх організації. 

Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, особливості їх 

формування в умовах ринку. Склад грошових фондів і доходів, порядок їх 

утворення і використання в умовах ринку. 

Економічні методи й способи формування фінансових ресурсів. 

Джерела формування доходів. Поділ коштів підприємства на власні та 

залучені. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, її розподіл. Види 

витрат. Собівартість продукції, робіт, послуг та її складові. 

Економічний зміст прибутку, його склад. Особливості 

формування прибутку суб’єктів господарювання різних форм власності. 

Види прибутків. Розподіл і використання прибутку. 

Фінанси неприбуткових організацій. Види неприбуткових 

організацій. Особливості та завдання неприбуткових організацій. Джерела 

формування та напрями використання коштів неприбуткових організацій. 

Література: 14; 1, стор. 43-57. 

 

ТЕМА 9. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Необхідність та сутність кредиту. Загальні передумови 



формування кредитних відносин. Об’єкти та суб’єкти кредитних 

відносин. Зв’язок кредиту в ринковій економіці. 

Сутність кредиту. Кредит як форма суспільних відносин. Кредит 

як форма руху вартості на зворотній основі. Еволюція кредиту в міру 

розвитку суспільного виробництва. Функції кредиту та їх 

характеристика. 

Ознаки позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів. 

Позичковий відсоток. 

Форми кредиту, їхня характеристика. Товарна і грошова форми 

кредиту, їхнє використання. Переваги і недоліки кожної форми. 

Види кредиту та їхня класифікація. Характеристика основних 

видів кредиту. 

Комерційний кредит. Об’єкт комерційного кредиту і його 

суб’єкти. Призначення комерційного кредиту. Механізм комерційних 

кредитних відносин і його характер. 

Споживчий кредит і його призначення. Механізм споживчого 

кредитування. 

Державний кредит і його призначення. Види державного 

кредиту. Класифікація державних позик, їхня характеристика. 

Банківський кредит. Об’єкт банківського кредиту. Механізм 

банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів. 

Система банківського кредитування. Принципи банківського 

кредитування.Вартість кредиту. 

Література: 4, стор. 262-286; 6, стор. 197-217; 8, стор. 101-122. 

 

ТЕМА 10. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ 

Поняття кредитної системи. Об’єктивні економічні умови 

формування кредитної системи. Основні етапи розвитку кредитної 

системи. Принципи побудови кредитної системи. Роль та місце кредитної 



системи в сучасному економічному просторі. 

Основні типи кредитних систем. 

Структура кредитної системи. Загальна характеристика основних 

структурних елементів кредитної системи. 

Банківська система. Основи організації банківської системи 

(принципи побудови, цілі, механізм функціонування). Емісійні банки. 

Неемісійні банки. 

Парабанківська система. Небанківські фінансово-кредитні 

установи (спеціалізовані кредитно-фінансові інститути), їх відмінності від 

банків, економічне призначення, види, функції, роль. 

Специфіка функціонування кредитних систем окремих країн. 

Кредитна система ЄС. Становлення й розвиток кредитної системи 

України. 

Література: 4, стор. 287-301; 6, стор. 218-222, 251-258; 8, стор. 

123-138. 

 

ТЕМА 10. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 

Поняття валюти. Призначення та сфера використання валюти. 

Види валюти: національна, іноземна, колективна. 

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Валютні 

операції. Види валютних операцій. 

Біржова та позабіржова торгівля валютою. Об’єкти та суб’єкти 

валютного ринку. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що 

впливають на кон’юнктуру валютного ринку. 

Котирування валют. Валютний курс, його функції. Суть, основи 

формування та види валютного курсу. Поняття, значення і механізм 

забезпечення конвертованості валюти. 

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види 

валютних систем: національні, регіональні, світові. Основні елементи 



національної валютної системи. Розвиток валютної системи України. 

Валютний ринок: сутність та основи його функціонування. 

Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів. 

Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси 

суверенних країн і регіонів. 

Міжнародний фінансовий ринок: сутність, особливості та 

класифікація. Вплив міжнародного фінансового ринку на національні 

фінансові ринки та національну економічну систему держави. 

Еволюція світової валютної системи. Характеристика сучасної 

світової валютної системи та роль МВФ в її функціонуванні. Європейська 

валютна система. Формування й розвиток Європейського валютного 

союзу. 

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні організації. Співпраця 

України з міжнародними фінансовими інституціями. 

Література: 4, стор. 197-234, 413-427; 6, стор. 146-172, 264-

268; 8, стор. 81-89. 

 

ТЕМА 11. ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ 

Фондовий ринок: особливості та роль у розвитку ринкової 

інфраструктури. 

Фінансові інструменти: сутність, види та економічне 

призначення. Первинні та похідні цінні папери, деривативи їх 

характеристика. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Біржовий 

та позабіржовий обіг фондових цінностей. 

Фінансові інститути ринку. Фінансові посередники. Функції та 

види фінансових посередників. 

Роль Національного банку України на ринку державних цінних 

паперів. 

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 



Література: 4, стор. 197-234; 6, стор. 231-241; 8, стор. 123-131. 

 

ТЕМА 12. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В 

ЕКОНОМІЦІ 

Центральний банк - орган державного грошово-кредитного 

регулювання економіки. 

Історичні аспекти організації центральних банків. Сучасні 

організаційно-правові форми центральних банків. Незалежність 

центральних банків. 

Функції центрального банку. Емісія готівки та організація 

грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду. Реалізація 

грошово-кредитної політики. 

Грошово-кредитна політика центрального банку: сутність, цілі й 

завдання, інструменти грошово-кредитного регулювання. Основні типи 

грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. 

Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. 

Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика 

обов’язкових резервів. Політика рефінансування. Селективні способи 

реалізації грошово-кредитної політики. Фіскально-бюджетна та грошово-

кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. 

Національний банк України: його завдання, функції та історія 

розвитку. Основні напрями діяльності НБУ. Грошово-кредитна політика 

НБУ. 

Література: 4, стор. 337-369; 6, стор. 251-268; 8, стор. 90-100, 

139-147. 

 

ТЕМА 13. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА 

КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ, ЇХНІ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ 

Сутність і призначення комерційних банків у сучасному 



економічному просторі. Класифікація комерційних банків. 

Контроль і регулювання діяльності комерційних банків з боку 

центрального банку. 

Загальна характеристика банківських операцій. 

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їхня 

структура. Власний капітал банку та його основні функції. Статутний 

фонд. Резервний фонд. Нерозподілений прибуток. 

Залучені кошти. Депозити та їх основні види. 

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. 

Кредитні операції, їх сутність і призначення. 

Інвестиційні операції та їх види. Інвестиційний портфель та 

інвестиційна політика комерційного банку. 

Сутність комісійно-посередницьких банківських операцій. 

Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. 

Консультаційні та інші послуги. 

Література: 4, стор. 370-404; 6, стор. 273-300; 8, стор. 132-139, 

139-147. 
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