
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Назва:  Фінанси, гроші та кредит; 

2. Тип:  обов’язковий; 

3. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

4. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

5. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1(3); 

6. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

7. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мельник Л.В.  к.е.н., професор 

8. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- визначати величину централізованих та децентралізованих ресурсів, 

- оцінювати дохідність цінних паперів, 

- обчислювати величину необхідної грошової маси; 

- визначати розмір кредитного потенціалу банку та банківської системи; 

- визначати вартість грошей у часі.  

9. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

10. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до спеціальності», 

«Макроекономіка» 

11. Зміст курсу:  

1. Сутність фінансів та їх роль у суспільстві. 

2. Фінансова система  

3. Бюджетна система і бюджетний устрій  

4. Фінансовий ринок та його структура  

5. Сучасні гроші: суть, функції та роль в економіці   

6. Грошовий ринок     

7. Гроші у світовій економіці    

8. Кредитна система України    

12. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Алексєєв І.В. Гроші та кредит: Навч. пос. -  К.: Знання, 2009.-253 с. 
2. Венгер В.В. Фінанси: Навч. пос. -  К.: Центр учбової літератури, 2009. -  578 с. 

3.Мельник Л.М., Мельник Л.В. Гроші і кредит.- Навчальний посібник,.-Рівне: НУВГП,2008.-102 с. 

13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять,78 год. самостійної роботи. Разом –120 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

14. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 1(3) семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

15. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 

  



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  

 

1. Title: Finance, money and credit 

2. Type: Required. 

3. Higher education level: I (bachelor). 

4. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

5. Semester when the discipline is studied: 1 (3). 

6. Number of established ECTS credits: 4. 

7. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

8. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- determine the amount of centralized and decentralized resources, 

- evaluate the yield of securities, 

- calculate the size of the required money supply; 

- determine the size of the bank's credit facilities and the banking system; 

- to determine the value of money in time. 

9. Forms of organizing classes: educational activity, independent work. 

10. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction to the specialty», 

«Macroeconomics» 

11. Course contents:  
1. The essence of finance and their role in society. 

2. The financial system 

3. Budget system and budgetary structure 

4. Financial market and its structure 

5. Modern money: the essence, functions and role in the economy 

6. The money market 

7. Money in the world economy 

8. Credit system of Ukraine 

12. Recommended educational editions: 

1. Alekseev I.V. Money and credit: study guide - K .: Znannia, 2009- 253 p. 

2. Wenger V.V. Finance: Teaching pos - K .: Center for Educational Literature, 2009. - 578 p. 

3. Melnyk L.M., Melnyk L.V. Money and credit .- study guide, .- Rivne: NUWEE, 2008.-102 p. 

13. Planned types of educational activities and teaching methods:   

22 hours of lectures, 20 hours of practical training, 78 hours of independent work. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the introduction of case 

studies, the use of multimedia tools. 

14. Forms and assessment criteria:  Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, survey, implementation of independent work. 

Final control (40 points): a written exam in the end of 1(3)
st
 semester  

15. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

 

 


