
Навчальна дисципліна «ІСТОРІЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ» 

Факультет: економічний 

 

 

Статус: вибіркова 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Кількість залікових кредитів ECTS - 3  

Попередні умови вивчення: історія фінансової думки, система 

вивчення фінансових дисциплін, історія України. 

   

  

 

Мета: полягає в набутті студентами знань з сучасної теорії грошей, 

використання фінансових відносин для подальшої  їх перебудови з 

врахуванням ринкової орієнтації економіки України.   

Завдання: полягає в тому, щоб довести до студентів зміст історії  та 

теорії грошей, ролі держави в організації грошового обігу; навчити їх, 

користуючись інформацією, що отримана при засвоєнні курсу, самостійно 

вирішувати питання організації роботи в фінансовій сфері. 

Предмет: вивчення  навчальної дисципліни є вивчення  навчальної 

дисципліни „ Історія фінансової науки ” є вивчення дисципліни, студент 

повинен сформувати знання для розробки  питань побудови, вдосконалення 

та розвитку сучасного фінансового  сектора економіки.  

ПРОГРАМА: 

 

 Розділ 1. Зародження та розвиток фінансової науки. 

Зародження фінансової науки. Фінансова думка  у до ринкову  добу. 

Формування ринкових фінансових концепцій. Обгрунтування реформ ХVІІІ 

– ХІХ cт.  та  побудова фінансової системи держави. Формування цілісної 

теорії державних фінансів. 

 

Розділ 2. Відокремлення фінансової науки від політичної економії. 

Кризові явища та етатизація економіки у ХІХ-ХХ ст. Фінанси в українському 

державотворенні у 1917-1920рр. Фінансові аспекти теорії господарського 

механізму у 1918 - 1924 роках. Фінансова наука в період адміністративно-

командної економіки. Розвиток фінансової теорії у трансформаційній 

економіці. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування, 

індивідуальні завдання, реферати. 

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на 

семінарських заняттях; тестування, письмові контрольні роботи з 2 розділів 

програми курсу. 

Підсумковий контроль: письмовий залік . 

Оцінювання здійснюється за чотирьохбальною шкалою ECTS. 

Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі. 

 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної 

дисципліни, навчальний посібник, матеріали до семінарських занять та 

самостійної роботи, комплекти завдань для контрольних робіт, письмового 

заліку. 

 


