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1. Концепція викладання дисципліни 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Гроші та кредит» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073  

«Менеджмент». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є грошова і банківська системи як 

центральні ланки інфраструктури грошового ринку. 

Міждисциплінарні зв’язки: українська мова, англійська мова, політекономія, 

макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, фінанси, міжнародна 

економіка, фінансовий аналіз, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, бюджетна 

система, місцеві фінанси. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: грошовий 

обіг та його регулювання, кредит та кредитна система суспільства 

Метою викладання навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є вивчення теоретико 

– методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій 

економіці грошей, кредиту і банків. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є з’ясування 

сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму функціонування грошової системи; 

закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; 

засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики 

центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів 

щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання і населення в 

Україні. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 закономірності організації та функціонування грошово-кредитних відносин в 

умовах сучасного суспільного відтворення; 

 закономірності грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства; 

принципи та форми організації сучасної грошово-кредитної системи;  

 особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту;  

 характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та 

банківської діяльності;  

 функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

 сутність методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики. 

вміти: 

 вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-

кредитного характеру;  

 аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-

кредитному ринку;  

 прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин. 

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС).  

 

2. Витяг з навчального плану спеціальності 
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3. Зміст навчальної дисципліни – тематичні плани дисципліни 

 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має бути 

ознайомлений як і з робочою програмою навчальної дисципліни і формами організації 

навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а 

також і з усіма видами контролю та методикою оцінювання сформованих професійних 

компетентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 

ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль - це окремий, відносно 

самостійний блок дисципліни, який логічно об'єднує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом та взаємозв'язками. Тематичний план дисципліни складається з 

двох змістових модулів. 

 

Погодинний план 

Денна форма навчання 

№ Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 

робота 

студента 

лекційні практ.  

 Змістовний модуль 1. Грошовий обіг та його регулювання 

1 Сутність і функції грошей.  7 1 2 4 

2 Грошовий обіг і грошові потоки. 7 1 2 4 

3 Грошовий ринок. 7 1 2 4 

4 Грошові системи. 7 1 2 4 

5 Інфляція та грошові реформи. 7 1 2 4 

6 Валютний ринок і валютні системи. 7 1 2 4 

7 Механізм формування пропозиції грошей 

та грошово-кредитна політика. 

11 2 4 5 

8 Роль грошей у ринковій економіці 7 1 2 4 

9 Теорія грошей 7 1 2 4 

 Змістовний модуль 2. Кредит та кредитна система суспільства 

10 Сутність та функції кредиту 7 1 2 4 

11 Форми, види і роль кредиту 7 1 2 4 

12 Теоретичні засади процента. 7 1 2 4 

13 Фінансове посередництво грошового 

ринку. 

7 1 2 4 

14 Теоретичні засади діяльності комерційних 

банків. 

11 2 4 5 

15 Центральні банки в системі монетарного та 

банківського управління. 

7 1 2 4 

16 Міжнародні фінансово-кредитні установи 

та їх співробітництво з Україною 

7 1 2 4 

 Разом 120 18 36 66 

 



  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Грошовий обіг та його регулювання 

Тема 1. Сутність і функції грошей.   

Предмет та завдання дисципліни «Гроші та кредит». Товарне виробництво - база 

існування грошей. Суть грошей  як  загального еквівалента вартості, як самостійної форми 

мінової вартості, як форми безпосередньої обмінюваності та речової форми праці. 

Еволюція грошового товару. Зміст та  призначення функції грошей як міри вартості. Зміст 

та призначення функції грошей як засобу утворення скарбів і накопичень. Зміст та  

призначення  функції грошей як засобу платежу. Функція світових грошей.  

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 

Сутність та економічна основа грошового обігу. Модель грошового обігу. Грошові 

потоки та їх балансування. Рух грошей в  безготівковій  формі. Принципи організації 

безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Грошова маса, грошова база 

та грошові агрегати. Швидкість обертання грошей. Підпорядкування наявного готівкового 

обігу об’єктивному закону  грошового  обертання. 

Тема 3. Грошовий ринок  

Сутність та особливості функціонування грошового ринку.  

Сектори фінансування грошового ринку. Структура грошового ринку. Схема 

системної структуризації грошового ринку. Попит на гроші. Мотиви попиту. Пропозиція 

грошей. Чинники зміни коефіцієнта мультиплікатора  

Тема 4. Грошові системи  

Суть грошової системи. Елементи грошової системи. Типи грошової системи. 

Система металевого обігу. Три різновиди золотого монометалізму: золотомонетний; 

золотозливковий; золотовалютний. Системи паперово-кредитного обігу.  Характерні риси 

сучасних грошових систем.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 

Інфляція як наслідок порушень у сфері грошового обороту. Форми інфляції. 

Наслідки інфляції та антиінфляційна політика. Дефляційна політика (регулювання 

попиту) та політика доходів. Грошова реформа як засіб  радикальних змін грошової 

системи. 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Суть валютного ринку та основи його функціонування. Сутність валюти та валютних 

відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс та чинники впливу на нього. 

Регулювання валютного курсу. Валютна система. Розвиток світової валютної системи. 

Формування валютної системи України  

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика 

Характеристика складових попиту на гроші (попит на гроші як засіб обігу; попит на 

гроші як засіб збереження вартості). Характеристика тлумачення суті попиту на гроші у 

працях Дж. М. Кейнса. Сутність трансакційного (операційного) попиту на гроші. Рівняння 

попиту на гроші. Механізм формування пропозиції грошей.  Державне регулювання 

грошового обороту та місце в ньому грошво-кредитної політики. Грошово-кредитна 

політика, її цілі та інструменти.  Монетизація бюджетного дефіциту та валового 

внутрішнього продукту в Україні 

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 

Поняття ролі грошей, її відмінності від функцій грошей та методи дослідження її 

прояву. Відмінності та переваги монетарної економіки перед бартерною як прояв якісного 

впливу грошей на економіку. Передавальний механізм впливу грошей на реальну 

економіку: поняття, структура, характеристика окремих каналів. Особливості 

передавального механізму в трансформаційній економіці України. 

Тема 9. Теорія грошей 

Основні теорії грошей та їх представники. Характеристика теорії виникнення та 



розвитку грошових відносин. Металістична теорія грошей. Номіналістична теорія грошей. 

Кількісна теорія грошей. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Сучасний 

монетаризм. Цілі монетарної політики. Грошово-кредитна політика України у світлі 

грошових теорій.  

Змістовний модуль 2. Кредит та кредитна система суспільства 
Тема 10. Сутність та функції кредиту 

Сутність та структура кредиту. Теорії кредиту: натуралістична та капіталотворча. 

Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту. Стадії та 

закономірності руху кредиту. Принципи кредитування. Функції кредиту.  

Тема 11. Форми, види і роль кредиту  

Класифікація кредиту. Характеристика основних видів кредиту. Міжгосподарський, 

банківський, державний, споживчий, міжнародний кредит. Економічні межі кредиту. Роль 

кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні. 

Тема 12. Теоретичні засади процента  

Сутність та вимірники процента. Чинники, що впливають на розмір процентної 

ставки. Поведінка ринкових процентних ставок. Функції та види позичкового проценту. 

Способи нарахування процентів. 

Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку  

Сутність, призначення та види фінансового посередництва.  Економічні вигоди 

фінансового посередництва. Банки як провідні інституції фінансового посередництва. 

Функції банків. Небанківські фінансово-кредитні установи. Договірні фінансові 

посередники.  Інвестиційні фінансові посередники.  Фінансове регулювання. нновації у 

фінансовому посередництві. 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків  

Призначення та класифікація комерційних банків. Походження та розвиток 

комерційних банків. Банківська діяльність як галузь економіки, її організація та 

регулювання. Пасивні операції банків. Активні операції банків. Банківські послуги.  

Стабільність банків та механізм її забезпечення 

Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління 

Призначення, роль та основи організації центрального банку. Походження та 

розвиток центральних банків. Незалежний статус центральних банків. Функції 

центрального банку. Становлення та система управління НБУ. Грошово-кредитна 

політика НБУ. Європейська система центральних банків. 

Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною  

Інтеграційні процеси та створення міжнародних фінансово-кредитних установ. 

Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. Світовий банк. Регіональні 

міжнародні кредитно-фінансові інституції. Європейський банк реконструкції та розвитку.  

 

4. Аудиторна робота 

4.1. Лекції 

Змістовий модуль 1. Грошовий обіг та його регулювання 

Тема 1. Сутність і функції грошей.  

1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей 

1.2. Форми грошей  

1.3. Функції грошей та їхня еволюція  

1.4. Роль грошей у розвитку економіки 

Література [1, 3, 7, 9] 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

2.1. Сутність та економічна основа грошового обігу 

2.2. Модель грошового обігу. Грошові потоки та їх балансування  

2.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати та грошова база  



2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу  

Література [3, 4, 8, 9] 

Тема 3. Грошовий ринок. 

3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку  

3.2. Структура грошового ринку  

3.3. Попит на гроші  

3.4. Пропозиція грошей  

Література [2, 4, 5, 10] 

Тема 4. Грошові системи. 

4.1. Поняття та елементи грошової системи 

4.2. Система металевого обігу  

4.3. Системи паперово-кредитного обігу  

Література [1, 3, 7, 8] 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи. 

5.1. Сутність та закономірності розвитку інфляції  

5.2. Види інфляції  

5.3. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика  

5.4. Грошові реформи та методи проведення їх  

Література [1, 3, 8] 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи. 

6.1. Суть валютного ринку та основи його функціонування 

6.2. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валют  

6.3. Валютний курс та чинники впливу на нього. Регулювання валютного курсу  

6.4. Валютна система  

6.5.. Розвиток світової валютної системи  

6.6. Формування валютної системи України  

Література [3, 4, 8, 9] 

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика. 

7.1. Механізм формування пропозиції грошей.  

7.2. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому грошво-кредитної 

політики.  

7.3. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.  

7.4. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні 

Література [1, 3, 8] 

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 

8.1. Характеристика особливостей функціонування ринкової економіки. 

8.2. Принципи функціонування ринкової економіки. 

8.3. Поняття ролі грошей, її відмінності від функцій грошей та методи дослідження її 

прояву.  

8.4. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: поняття, 

структура, характеристика окремих каналів.  

8.5. Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці України. 

Література [2, 4, 5, 9] 

Тема 9. Теорія грошей 

9.1. Металістична теорія грошей  

9.2. Номіналістична теорія грошей  

9.3. Кількісна теорія грошей  

9.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей 

9.5. Сучасний монетаризм  

Література [1, 2, 7, 10] 

Змістовний модуль 2. Кредит та кредитна система суспільства 

Тема 10. Сутність та функції кредиту 



10.1 Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту  

10.2. Необхідність і сутність кредиту 

10.3. Функції кредиту  

Література [2, 5, 9] 

Тема 11. Форми, види і роль кредиту 

11.1. Форми та класифікація кредиту  

11.2. Міжгосподарський кредит  

11.3. Банківський кредит  

11.4. Споживчий кредит  

11.5. Міжнародний  кредит  

Література [1, 3, 6, 10] 

Тема 12. Теоретичні засади процента. 

12.1. Позичковий процент  

12.2. Чинники впливу на розмір ставок за кредит 

12.3. Функції та види позичкового проценту  

Література [1, 3, 8, 9] 

Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку. 

13.1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва  

13.2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва 

13.3. Небанківські фінансово-кредитні установи  

13.4. Договірні фінансові посередники  

13.5. Інвестиційні фінансові посередники  

Література [2, 5,  7, 10] 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків. 

14.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків  

14.2. Пасивні операції банків 

14.3. Активні операції банків  

14.4. Банківські послуги 

14.5. Стабільність банків та механізм її забезпечення  

Література [1, 6,  9] 

Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління. 

15.1. Загальна характеристика центральних банків та їх еволюція  

15.2. Функції центральних банків  

15.3. Становлення та система управління НБУ  

15.4. Грошово-кредитна політика НБУ  

15.5. Європейська система центральних банків  

Література [3, 7,  8] 

Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною 

16.1. Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні  

16.2. Світовий банк 

16.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції  

16.4. Європейський банк реконструкції та розвитку  

Література [1, 2, 7] 

 

4.2. Семінарські заняття 

У процесі проведення семінарських занять студенти повинні отримати знання з 

теорії грошей і сучасного монетаризму, грошового ринку та грошових систем, кредитних 

та валютних відносин для розвитку грошової систем. 

У процесі проведення семінарського заняття організується дискусія навколо 

попередньо визначених питань. 

Семінарські заняття стимулюють розвиток продуктивного мислення студентів під 

час обговорення проблеми, що розглядаються; створюють безпосередній контакт 



викладача зі студентами, залучають студентів до дискусії. 

Тема 1. Сутність і функції грошей.  

1. Походження грошей. 

2. Суть грошей як загального еквіваленту і абсолютно ліквідного активу. 

3. Гроші як гроші й гроші як капітал. 

4. Форми грошей та їх еволюція. 

5. Функції грошей. Функція міри вартості. 

6. Функція засобу обігу. Функція засобу платежу. 

7. Демонетизація золота.  

8. Еволюція кредитних грошей. 

Література [1, 3, 7, 9] 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

1. Поняття грошовий оборот, його економічна основа, основні суб'єкти та ринки, які 

він обслуговує. 

2. Характеристика грошового обігу як складової грошового обороту. 

3. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.  

4. Розрахунок швидкості обігу грошей.  

5. Сутність та вимоги закону кількості грошей, необхідних для обороту. 

6. Вплив швидкості обігу на масу та стабільність грошей.  

7. Механізм забезпечення стабільності грошей. 

Література [3, 4, 8, 9] 

Тема 3. Грошовий ринок. 

1. Економічна структура і характеристика грошового ринку. 

2. Інструменти регулювання грошової маси в обігу. 

3. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші. 

4. Попит на гроші та його складові. 

5. Трансакційний та номінальний попит на гроші 

Література [2, 4, 5, 10] 

Тема 4. Грошові системи. 

1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни.  

2. Основні типи грошових систем та їх еволюція. 

3. Системи металевого обігу (біметалізм та монометалізм). 

4. Форми організації безготівкових розрахунків. 

5. Вексель як спосіб розрахунків на умовах відстрочки платежу 

Література [1, 3, 7, 8] 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи. 

1. Сутність та закономірності розвитку інфляції  

2. Види інфляції  

3. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика  

4. Дискусії щодо використання «регульованої інфляції» в подоланні економічної 

кризи. 

5. Поняття, цілі та види грошових реформ. 

6. Особливості проведення грошової реформи в Україні 

Література [1, 3, 8] 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи. 

1. Валютний ринок: суть та характеристика складових елементів. Основні види 

валютних операцій. 

2. Поняття валюти, її призначення та сфери використання. Види валюти та їх 

характеристика. Суть валютних відносин.  

3. Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення 

конвертованості валюти. 

4. Необхідність, суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання 



валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція). 

5. Поняття валютної системи, її структура, призначення і види. 

6. Розвиток валютної системи України. 

Література [3, 4, 8, 9] 

Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна 

політика. 

1. Механізм формування пропозиції грошей. 

2. Рівновага на грошовому ринку та відсоток. Фактори, які визначають рівновагу на 

грошовому ринку. 

3. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому грошво-кредитної 

політики.  

4. Грошво-кредитна політика, її цілі та інструменти. 

5. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні 

Література [1, 3, 8] 

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 

1. Характеристика особливостей функціонування ринкової економіки. 

2. Принципи функціонування ринкової економіки. 

3. Поняття ролі грошей, її відмінності від функцій грошей та методи дослідження її 

прояву.  

4. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: поняття, структура, 

характеристика окремих каналів.  

Література [2, 4, 5, 9] 

Тема 9. Теорія грошей 

Металістична теорія грошей  

Номіналістична теорія грошей  

Кількісна теорія грошей  

Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей 

Сучасний монетаризм  

Література [1, 2, 7, 10] 

Змістовний модуль 2. Кредит та кредитна система суспільства 

Тема 10. Сутність та функції кредиту 

1. Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту  

2. Необхідність і сутність кредиту 

3. Функції кредиту  

Література [2, 5, 9] 

Тема 11. Форми, види і роль кредиту 

1. Форми та класифікація кредиту  

2. Міжгосподарський кредит  

3. Банківський кредит  

4. Споживчий кредит  

5. Міжнародний  кредит  

6. Поняття економічних меж кредиту,їхні види, причини і наслідки порушення.  

7. Кредитні відносини та інфляція 

Література [1, 3, 6, 10] 

Тема 12. Теоретичні засади процента. 

1. Позичковий процент  

2. Чинники впливу на розмір ставок за кредит 

3. Функції та види позичкового проценту  

4. Характеристика номінальної і реальної ставки відсотка 

Література [1, 3, 6, 10] 

Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку. 

1. Сутність, призначення і види фінансового посередництва  



2. Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва 

3. Небанківські фінансово-кредитні установи  

4. Договірні фінансові посередники  

5. Інвестиційні фінансові посередники  

6. Міжбанківські об'єднання та їх роль у діяльності кредитної системи. 

7. Правове забезпечення фінансово кредитних інститутів 

Література [2, 5,  7, 10] 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків. 

1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків  

2. Статутний фонд банку і порядок його формування. 

3. Етапи системи банківського кредитування. 

4. Документи, що  необхідні для оцінки фінансового стану позичальника. 

5. Пасивні операції банків 

6. Активні операції банків  

7. Банківські послуги 

8. Стабільність банків та механізм її забезпечення  

Література [1, 6,  9] 

Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління.  
1. Центральний банк. Його походження і призначення. 

2. Функції центральних банків  

3. Становлення та система управління НБУ  

4. Грошово-кредитна політика НБУ  

5. Європейська система центральних банків  

Література [3, 7,  8] 

Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з 

Україною 

1. Характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. 

2. Міжнародні фінансові інститути. 

3. Міжнародні розрахунки. 

4. Характеристика платіжного балансу. 

5. Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні  

6. Світовий банк 

7. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції  

8. Європейський банк реконструкції та розвитку  

Література [1, 2, 7] 

 

 

5. Самостійна робота: 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за 

якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у 

студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у 

становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 



КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Денна форма навчання 
з дисципліни «Гроші та кредит» 

кількість годин СРС згідно з навчальним планом 66 годин  

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин) 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми контролю  Максимальна 

кількість  

балів 

І. Обов’язкові 

1. Підготовка до  

семінарських занять за 

лекційним матеріалом 

36 Протягом 

триместру 

Опитування 32 

2. Підготовка питань для 

самостійного 

опрацювання 

11 Протягом 

триместру 

Опитування 13 

3. Підготовка до 

виконання 3 модульних 

(контрольних) робіт 

9 Протягом 

триместру 

Аудиторна 

письмова робота  

15 

ІІ. Вибіркові 

4. Підготовка 

індивідуального завдання 
10 

Протягом 

триместру 
Письмова робота 10 

Загальна трудомісткість 66   70 

 

6. Підсумковий контроль 

Формою контролю з дисципліни для студентів є залік.  

Під час заліку в аудиторії студенту забороняється користуватися конспектом лекцій, 

основною чи додатковою літературою. Основними критеріями оцінювання є: 

самостійність виконання всіх передбачених завдань, змістовність та логічність відповідей 

на питання, послідовність та правильність розв’язку задачі, акуратність оформлення 

розв’язків.   

Питання до заліку наступні: 

1. Предмет та завдання дисципліни «Гроші і кредит».  

2. Товарне виробництво - база існування грошей.  

3. Суть грошей  як  загального еквівалента вартості, як самостійної форми мінової 

вартості, як форми безпосередньої обмінюваності та речової форми праці.  

4. Еволюція грошового товару.  

5. Зміст та  призначення функції грошей як міри вартості.  

6. Зміст та призначення функції грошей як засобу утворення скарбів і накопичень. 

7. Зміст та  призначення  функції грошей як засобу платежу.  

8. Функція світових грошей.  

9. Сутність та економічна основа грошового обігу.  

10. Модель грошового обігу.  

11. Грошові потоки та їх балансування.  

12. Рух грошей в  безготівковій  формі.  

13. Принципи організації безготівкових розрахунків.  

14. Форми безготівкових розрахунків.  

15. Грошова маса, грошова база та грошові агрегати.  

16. Швидкість обертання грошей.  

17. Підпорядкування наявного готівкового обігу об’єктивному закону  грошового  

обертання. 

18. Сутність та особливості функціонування грошового ринку.  

19. Сектори фінансування грошового ринку.  

20. Структура грошового ринку.  



21. Схема системної структуризації грошового ринку. 

22. Попит на гроші.  

23. Мотиви попиту.  

24. Пропозиція грошей.  

25. Чинники зміни коефіцієнта мультиплікатора  

26. Суть грошової системи.  

27. Елементи грошової системи.  

28. Типи грошової системи.  

29. Система металевого обігу.  

30. Три різновиди золотого монометалізму: золотомонетний; золотозливковий; 

золотовалютний.  

31. Системи паперово-кредитного обігу.   

32. Характерні риси сучасних грошових систем.  

33. Інфляція як наслідок порушень у сфері грошового обороту.  

34. Форми інфляції. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика.  

35. Дефляційна політика (регулювання попиту) та політика доходів.  

36. Грошова реформа як засіб  радикальних змін грошової системи. 

37. Суть валютного ринку та основи його функціонування. 

38. Сутність валюти та валютних відносин.  

39. Конвертованість валюти.  

40. Валютний курс та чинники впливу на нього.  

41. Регулювання валютного курсу.  

42. Валютна система.  

43. Розвиток світової валютної системи.  

44. Формування валютної системи України  

45. Характеристика складових попиту на гроші (попит на гроші як засіб обігу; попит 

на гроші як засіб збереження вартості).  

46. Характеристика тлумачення суті попиту на гроші у працях Дж. М. Кейнса.  

47. Сутність трансакційного (операційного) попиту на гроші.  

48. Рівняння попиту на гроші.  

49. Механізм формування пропозиції грошей.   

50. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому грошво-кредитної 

політики.  

51. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.  

52. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні 

53. Поняття ролі грошей, її відмінності від функцій грошей та методи дослідження її 

прояву.  

54. Відмінності та переваги монетарної економіки перед бартерною як прояв 

якісного впливу грошей на економіку.  

55. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку: поняття, 

структура, характеристика окремих каналів.  

56. Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці України. 

57. Основні теорії грошей та їх представники.  

58. Характеристика теорії виникнення та розвитку грошових відносин.  

59. Металістична теорія грошей.  

60. Номіналістична теорія грошей.  

61. Кількісна теорія грошей.  

62. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей.  

63. Сучасний монетаризм.  

64. Цілі монетарної політики. 

65. Грошово-кредитна політика України у світлі грошових теорій.  

66. Сутність та структура кредиту. \ 



67. Теорії кредиту: натуралістична та капіталотворча.  

68. Стадії та закономірності руху кредиту.  

69. Принципи кредитування.  

70. Функції кредиту.  

71. Класифікація кредиту.  

72. Роль кредиту в розвитку економіки.  

73. Розвиток кредитних відносин в Україні. 

74. Сутність та вимірники процента. Чинники, що впливають на розмір процентної 

ставки.  

75. Поведінка ринкових процентних ставок.  

76. Функції та види позичкового проценту.  

77. Способи нарахування процентів. 

78. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.   

79. Банки як провідні інституції фінансового посередництва. Функції банків.  

80. Небанківські фінансово-кредитні установи.  

81. Призначення та класифікація комерційних банків.  

82. Походження та розвиток комерційних банків.  

83. Банківська діяльність як галузь економіки, її організація та регулювання.  

84. Пасивні операції банків.  

85. Активні операції банків.  

86. Банківські послуги.   

87. Стабільність банків та механізм її забезпечення. 

88. Призначення, роль та основи організації центрального банку.  

89. Походження та розвиток центральних банків.  

90. Незалежний статус центральних банків.  

91. Функції центрального банку.  

92. Становлення та система управління НБУ.  

93. Грошово-кредитна політика НБУ.  

94. Європейська система центральних банків. 

95. Інтеграційні процеси та створення міжнародних фінансово-кредитних установ.  

96. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні.  

97. Світовий банк.  

98. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.  

99. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

 

7. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни: 

Денна форма навчання 

Вид робіт  Максимальна кількість  

балів 

4 семестр  

1. Підготовка до  семінарських занять за лекційним 

матеріалом 

32 

2. Підготовка питань для самостійного опрацювання 13 

3. Підготовка до виконання 3 модульних 

(контрольних) робіт 

15 

4. Підготовка індивідуального завдання 10 

Залік 30 

Загалом  100 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно шкали: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 
8. Список рекомендованої літератури: 

№ 

п/п 
Бібліографічний опис джерела 

 

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.) 

 

ЧНУ 

ім.П.Могили 

Обласна 

наукова 

бібліотека 

ім.О.Гмирьова 

Міська 

центральна 

бібліотека ім. 

М.Кропивницько

го 

Інтернет, 

внутрішня 

мережа 

(адреса) 

1. Основні джерела 

1. Бандурка О. М.   Гроші та кредит 

 / О. М. Бандурка, В. В. Глущенко, 

А. С. Глущенко. – Львів : 

Магнолія 2006, 2014. – 368 с. 

 + +  

2. Вовкач О.Д. Гроші та кредит: 

Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2016. – 424с. 

+ + +  

3. Гроші та кредит: підручник / [М. 

І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. 

Лазепко та ін.]; за наук. ред. М. І. 

Савлука – К. : КНЕУ, 2011. – 590 

с. 

+ + +  

4 Гурова К.Д. Фінанси, гроші та 

кредит: навч. посіб. / К.Д. Гурова, 

О.Л. Шелест, Колупаєва І.В. – 685 

с. [Електронний ресурс] 

  + + 

5. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: 

теорія і практика: Навч. посібник. 

3-тє вид. допов. та перероб. – К.:  

Центр учбової літератури, 2017. – 

352 с. [Електронний ресурс]. 

 +  + 

6. Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та 

кредит: теорія та практика: навч. 

посіб. / Д. І. Коваленко, В.В. 

Венгер – К.: Центр учбової  

літератури, 2013. – 578 с. 

[Електронний ресурс]. 

  + + 

7. Левченко Л. В. Гроші та кредит. 

Навч. посіб – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 224 с. 

+ +  + 



[Електронний ресурс] 

8 Скоков Б. Г., Краївська І. А. Гроші 

і кредит. конс. лекцій, навчально-

методичний матеріал. – Харків, 

ХНАМГ, 2009. – 244 с. 

[Електронний ресурс] 

  + + 

2. Додаткові джерела 

9 Черкашина К.Ф. Гроші і кредит: в 

схемах та таблицях [Текст]: 

навчальний посібник / К. Ф. 

Черкашина, Л. Ю. Сисоєва. — 

Київ. :  ЦП «КОМПРИНТ»,2016. – 

214 с. 

+ + +  

10 Швець В. Я. Гроші та кредит : 

навч. посіб. / В. Я. Швець, Н. Ф. 

Єфремова, О. І. Чічкань ; М-во 

освіти і науки України, 

Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – 

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. – 

301с. 

+   + 

 

 

9. Словник дисципліни 

English language Русский язык  Українська мова 

Autonomous consumer 

expenditure 

Автономные 

потребительские расходы 

Автономні споживчі видатки 

Adaptive expectations Адаптивные ожидания Адаптивні очікування 

Equity capital Акционерный каптал Акціонерний капітал 

Wealth Богатство Багатство 

Bank panic Банковская паника Банківська паніка 

Insolvent Банкрот Банкрот 

Bank failure Банкротство банка Банкрутство банку 

Exchange rate Валютный курс Валютний курс 

International reserves Валютные резервы Валютні резерви 

Venture capital firm Венчурный капитал Венчурний капітал 

Deposit rate ceiling Верхняя граница ставки по 

депозитам 

Верхня межа ставки по 

депозитам 

Random walk Случайное блуждание Випадкове блукання 

Branches Филиалы, отделения Філії, відділення 

Deposit outflows Отток депозитов Відтік депозитів 

Free cash flow Свободный денежный поток Вільний грошовий потік 

Net worth Собственный капитал Власний капітал 

Expectation hypothesis Гипотеза ожиданий  Гіпотеза сподівань 

Monetary aggregates Денежные агрегаты Грошові агрегати 

Devaluation  Девальвация Девальвація  

Dividends  Дивиденды Дивіденди 

Printing money Эмиссия денег Емісія грошей 

Law of one price Закон одной цены Закон однієї ціни 

Mergers Слияние Злиття 

Depreciation Обесценивание Знецінення 

Cost-push inflation Инфляция расходов Інфляція витрат 

Demand-push inflation Инфляция спроса Інфляція попиту 

Consol Консоль Консоль 

Compensating balance Компенсационные остатки Компенсаційні залишки 



Lender of last resort Кредитор последней 

надежды 

Кредитор останньої надії 

Yield curve Кривая дохода Крива доходу 

Open market purchase Покупка на открытом рынке Покупка на відкритому 

ринку 

Coupon bond Купонная облигация Купона облігація 

Capital mobility Мобильность капитала Мобільність капіталу 

Monetizing the debt Монетизация долга Монетизація боргу 

Money multiplier Денежный мультипликатор Грошовий мультиплікатор 

Face value Номинальная стоимость Номінальна вартість 

Rate of return Норма доходности Норма доходності 

Required reserves ratio Норма обязательных 

резервов 

Норма обов’язкових резервів 

Credit rationing Нормирование кредита Нормування кредитування 

Discount rate  Учетная ставка Облікова ставка 

Unit of account Мера стоимости Міра вартості 

Optimal forecast Оптимальный прогноз Оптимальний прогноз 

Balance of payments Платежный баланс Платіжний баланс 

Takeover Поглощение Поглинання 

Interest rate Процентная ставка Процентна ставка 

Capital account  Счет капиталов Рахунок капіталів 

Rational expectation Рациональные ожидания Раціональні очікування 

Revaluation Ревальвация Ревальвація 

Reserve currency  Резервная валюта Резервна валюта 

Recession Спад Спад 

Market portfolio Рыночный портфель Ринковий портфель 

Inflation rate Темп инфляции Темп інфляції 

Financial intermediation  Финансовое посредничество Фінансове посередництво 

 

 
 

  


