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1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: підготовка фахівців з економічного профілю, які б володіли 

теоретичними основами державної монетарної політики держави, опанування 

ними принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів 

кредитування, а також володіли методами аналізу й оцінки грошової та 

кредитної політики в Україні. 

Завдання курсу: 

– розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ 

функціонування грошей в ринковій економіці та принципів кредитування, а 

також володіння методами аналізу й оцінки грошової та кредитної 

політики; 

– здатність опановувати, усвідомлювати та аналізувати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування); 

– вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій 

фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших 

наук для виявлення критеріїв грошового обігу функціонування грошей в 

ринковій економіці та принципів кредитування, а також володіння 

методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні; 

– здатність використовувати механізми функціонування грошей в ринковій 

економіці та принципів кредитування, а також володіння методами аналізу 

й оцінки грошової та кредитної політики в Україні. 

  Предметом дисципліни є детальна характеристика базових категорій 

теорії грошей і кредиту, яка необхідна для розуміння конкретних проблем 

розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах. 

Вивчення дисципліни вимагає попереднього опанування знань з 

дисциплін: «Історія економіки та економічної думки», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка». 

Компетентності:  

– здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків. 

Програмні результати навчання:  

 виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків 

та можливих соціально-економічних наслідків. 

 вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів.. 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Гроші та їх функціонування в сучасній економіці 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява 

грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. 

Ринок держави у створенні грошей. 

Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Гроші як 

форма прояву суспільних відносин. Гроші як особливий товар, мінова й 

споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. 

Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями. 

Натурально - речові форми грошей, причини та механізми їх еволюції 

від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини 

й механізм демонетизації золота. Еволюція кредитних грошей від урядових 

(казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку. Різновиди 

сучасних кредитних грошей. 

Специфічний характер вартості грошей. Вартість грошей і час. Ціна 

грошей як капіталу. 

Функції грошей та їх еволюція. Функція міри вартості, її суть, сфера 

використання. Масштаб цін. Ціна як грошовий вираз вартості товарів. 

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

суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. 

Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови 

використання національних та колективних валют як світових грошей. 

Взаємозв'язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості. 

Роль грошей у ринковій економіці. Гроші як інструмент регулювання 

економіки. Еволюція ролі грошей у ринковій економіці України. 

 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 

Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. Основні суб'єкти 

грошового обігу. Національний дохід і національний продукт як визначальні 

параметри грошового обігу. 

Поняття грошового потоку та критерії класифікації цих потоків. 

Характеристика основних грошових потоків. 

Структура грошового обігу. Готівковий і безготівковий сектори 

грошового обігу. Сектор грошового обігу, фінансовий та кредитний сектори. 

Форми безготівкових розрахунків у господарському обороті України. 

Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг, її склад та фактори, які 

визначають  її  зміну.   Базові   гроші.   Грошові   агрегати.   Швидкість обігу 

 грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу, вплив її на 

масу та сталість грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. 

Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть. Механізм 

поповнення маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. 

Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошовий 

мультиплікатор. 



Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг: банкноти, 

розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика. 

 

Тема 3. Грошовий ринок 

Суть грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі - продажу. Особливості 

прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, 
ціни. 

Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого і 
опосередкованого фінансування. Суб'єкти грошового ринку. 

Попит на гроші. Суть та форми попиту на гроші. Фактори, що 
визначають зміну попиту на гроші. 

Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. 
Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку. 
Суть та механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що 

визначають зміну пропозиції грошей. 
Графічна модель грошового ринку, фактори, що визначають його 

рівновагу. 

Тема 4. Грошові системи 

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. Елементи грошової системи. 

Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

Створення й розвиток грошової системи України. Державне 

регулювання грошового обігу та місце в ньому фіскально - бюджетної та 

грошово - кредитної політики. Дискусії щодо переваг монетарної та 

фіскальної політики. 

Грошово - кредитна політика, її цілі та інструменти. 

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 

Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки. Особливості 
інфляційного процесу в Україні. Державне регулювання інфляції. 

Антиінфляційні заходи уряду. 
Особливості інфляції в Україні. 

Грошові реформи як шлях оздоровлення та впорядкування грошового 

обігу, їх цілі, класифікація та призначення. Методи стабілізації національної 

валюти. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Загальна характеристика, функції та структура валютного ринку. 

Валютний ринок в Україні. Класифікація валюти. Порядок установлення та 

методологія обчислення валютного курсу. Конвертованість валюти. Режим 

валютного курсу в Україні. 

Валютна політика. Валютне регулювання й валютний контроль. Валютні 

операції. Валютні ризики та методи валютного страхування. 

Валютні системи, їх призначення, види та характеристика. Міжнародні 

валютні відносини. 
Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Номіналістичне 



трактування суті грошей. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії 

грошей. «Трансакціиний варіант» І. Фішера. «Кембриджська версія» 

кількісної теорії. Внесок Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. 

Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії. 

Внесок М. Фрідмана в розробку монетарної політики на основі 

неокласичного варіанта кількісної теорії. Сучасні монетаристські теорії 

грошей. Сучасний синтез теорії грошей. 

Грошово - кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських 

теорій. 

 

Змістовий модуль 2. Кредит. Кредитні відносини 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці 

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних 
відносин. Два методи перерозподілу коштів у процесі відтворення, 
відмінності між ними та сфери використання. 

Суть кредиту. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного 
виробництва. Позичковий капітал та кредит. 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, 
переваги й недоліки кожної з них. Види кредиту, їх характеристика: кредитні 
відносини та інфляція. Поняття функцій кредиту та їх класифікація. 

Стадії кредитного процесу. Кредитний договір як юридична основа 

кредитування. Структура кредитного договору. Зобов'язувальні, заборонні та 
обмежувальні умови кредитного договору. Документація для отримання 
кредиту. 

Види відсоткових ставок. Фактори формування відсоткової ставки, 

чинники впливу. Порядок нарахування простого та складного відсотків по 

кредиту. Сплата та стягнення відсотків. 

Форми забезпечення повергнення кредиту: застава рухомого і 

нерухомого майна, гарантії і поручительства третіх осіб, страхування ризику 

позики; уступка дебіторської заборгованості; штрафи, пеня. 

Способи надання і погашення кредиту. 

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Поняття фінансового посередництва, його призначення. Види 

фінансових посередників. 

Поняття банківської системи, її види. Необхідність поєднання банків у 

систему. Економічна суть банку, його роль та функції. 

Небанківські фінансово - кредитні установи, їх відмінності від банків, 

економічне призначення, види, функції та роль. Проблеми розвитку 

небанківських фінансово - кредитних установ в Україні. 

 

Тема 10. Центральні банки 

Походження та розвиток центральних банків. Центральний банк як 

орган державного регулювання грошової сфери, його призначення, статус та 

функції. Основні напрями діяльності центрального банку. Становлення та 

основні принципи функціонування НБУ. Система управління НБУ. 

Повноваження Ради та Правління НБУ. 



Тема 11. Комерційні банки 

Поняття, призначення    та    класифікація    комерційних    банків. 

Походження та розвиток комерційних банків. Класифікація комерційних 
банків, їх функції. Характеристика банківських операцій. 

Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку. Власні та 

залучені ресурси комерційного банку, їх склад. Чинники зміцнення ресурсної 

бази кредитування. Необхідність обов'язкового резервування. 
Показники прибутковості банку. Економічні нормативи, які 

характеризують фінансову стійкість банку. Банківська маржа та її 
максимізація. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в 
Україні. 

Тема 12. Міжнародні валютно - кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

Утворення МВФ, його функції та програми співробітництва з 

Україною. Організації, що входять до Групи Світового банку, їх співпраця з 

Україною.  Регіональні міжнародні  кредитно - фінансові  інститути та їх 

функції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо- 

го  

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л п 

(с) 

лаб інд. с.р. л п 

(с) 

лаб. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Гроші та їх функціонування в сучасній економіці 

Тема 1. Сутність та функції 

грошей 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 2. Грошовий обіг і 

грошові потоки 

10 4 2 - - 4 10 - 1 - - 9 

Тема 3.  Грошовий ринок 10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 4. Грошові системи 10 4 2 - - 4 10 - - - - 10 

Тема 5. Інфляція та грошові 

реформи 

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

Тема 6. Валютний ринок і 

валютні системи 

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

Тема 7. Кількісна теорія 

грошей і сучасний 

монетаризм 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

70 18 14 - - 38 70 4 2 - - 64 

Змістовий модуль 2. Кредит. Кредитні відносини 

 

Тема 8. Кредит у ринковій 

економіці 

10 4 4   2 10 - 1 - - 9 

Тема 9. Фінансові 

посередники грошового 

ринку 

10 4 4   2 10 2 - - - 8 

Тема 10. Центральні банки 10 2 2   6 10 1 - - - 9 

Тема 11. Комерційні банки 10 2 2   6 10 1 - - - 9 

Тема 12. Міжнародні 

валютно - кредитні установи 

та форми їх співробітництва 

з Україною 

10 2 2   6 10 - 1 - - 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 

50 14 14 - - 22 50 4 2 - - 44 

Усього годин 120 32 28 - - 60 120 8 4 - - 108 



5. Теми семінарських занять 
 

№  

 

Назва теми та її зміст 

Кількість 

годин 

денна заочна 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Гроші та їх функціонування в сучасній економіці 

1.  Тема 1. Сутність та функції грошей. 

1. Механізм походження і необхідність грошей у 

товарному господарстві. 

2. Суть грошей як загального еквівалента. 

3. Форми грошей та їх еволюція. 

4. Вартість грошей. 

5. Функції грошей. Функція міри вартості. Ціна це 

грошове вираження вартості товару. 

6. Функції засобів обігу і засобу платежу, їх суть і сфери 

використання. 

7. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера 

використання і впливу часу на неї. 

8. Світові гроші. Взаємозв 'язок функцій та вплив на них 

мін вартості грошей. 

9. Роль грошей як інструменту регулювання економіки. 

2 - 

2.  Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

1. Суть та структура грошового обігу, основні суб'єкти 

та ринки, які він обслуговує. 

2. Грошові потоки. Характеристика основних видів та 

механізмів балансування. 

3. Характеристика грошового обігу. 

4. Грошова маса. Базові гроші та грошові агрегати. 

5. Швидкість обігу грошей та фактори, що її 

визначають. Розрахунок швидкості обігу. 

6. Закон кількості грошей, необхідних для обігу. 

7. Сталість грошей та механізм її забезпечення. 

8. Характеристика грошового мультиплікатора. 

9. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий 

обіг, їх характеристика. 

4 1 

3.  Тема 3. Грошовий ринок. 

1. Суть грошового ринку, особливості прояву основних 

ринкових ознак. 

2. Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого 

і опосередкованого фінансування. 

3. Суб 'єкти грошового ринку. Банки і небанківські 

фінансово-кредитні структури як суб'єкти грошового 

ринку. 

4. Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей 

і ринок капіталів. 

5. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові 

грошового ринку. 

6. Попит на гроші, суть та форми прояву попиту на 

гроші. 

7. Фактори,  що визначають зміну попиту на гроші. 

8. Пропозиція грошей, суть та механізм її формування. 

2 1 



 9.  Рівновага на грошовому ринку та відсоток   

4. Тема 4. Грошові системи. 

1. Суть грошової системи, її призначення та елементи. 

2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

3. Створення і розвиток грошової системи України. 

Особливості процесу запровадження національної 

валюти в Україні. 

4. Суть, основні цілі та суб'єкти реалізації грошово- 

кредитної політики. 

5. Механізм грошово-кредитної політики. Фіскально- 

бюджетна і грошово-кредитна політика в системі 

дероісавного регулювання ринкової сфери. 

6. «Сеньйораж» і монетаризація бюджетного дефіциту. 

4 - 

5. Тема 5. Інфляція і грошові реформи. 

1. Суть інфляції, її причини, форми прояву та 

закономірності розвитку. 

2. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

3. Особливості інфляційного процесу в Україні. 

4. Антиінфляційна політика. 

5. Поняття, цілі та види грошових реформ. 

6. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

2 - 

6. Тема 6. Валютний ринок і валютні системи. 

1. Валютні ресурси, порядок їх формування та 

використання. 

2. Суб'єкти та об'єкти валютного ринку. Функції 

валютного ринку. 

3. Класифікація валюти. Конвертованість валюти. 

Проблеми котирування національної валюти України 

та функціонування валютної біржі. 

4. Види валютних резервів. Фактори, що впливають на 

валютний курс. 

5. Типи валютних систем. 

2 - 

7. Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 

1. Основні постулати класичної теорії грошей та їх 

еволюція. 

2. Неокласичний варіант кількості теорії грошей: 

«трансакційний варіант» І.Фішера та «кембриджська 

версія». 

3. Внесок Д. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. 

Неминучість інфляційних наслідків у реалізації 

кейнсіанських концепцій. 

4. Внесок М. Фрідмана в роботу монетарної політики на 

основі неокласичного варіанта кількісної теорії. 

5. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних 

монетаристських теорій. 

2 - 

Змістовий модуль 2. Кредит. Кредитні відносини  

8. Тема 8. Кредит у ринковій економіці. 

1. Походження кредиту, його суть. Функції і роль 

кредиту, його класифікація. 

2. Функціональна характеристика і типи кредитних 

4 1 



 відносин. 

3. Форми кредиту. 

4. Система і принципи банківського кредитування. 

5. Стадії кредитного процесу. 

6. Кредитний договір як юридична основа кредитного 

процесу. 

7. Відсоткова ставка та фактори її диференціації. 

8. Порядок нарахування, сплати та стягнення відсотків. 

9. Форми забезпечення кредиту. 

  

9. Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку. 

1. Сутність та призначення фінансового посередництва. 

2. Види фінансових посередників. 

3. Сутність, принципи побудови банківської системи. 

Функції банків. 

4. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх 

відмінність від банків, економічне призначення, види, 

функції, роль. Проблеми розвитку НФКУ в Україні. 

4 - 

10. Тема 10. Центральні банки. 

1. Походження і необхідність центральних банків. 

2. Статус, функції, принципи функціонування та 

грошово-кредитна політика Національного банку 

України. 

3. Система управління НБУ, її структурні елементи. 

2 - 

11. Тема 11. Комерційні банки. 

1. Функції і типи комерційних банків. 

2. Організаційна та функціональна структура 

комерційного банку. 

3. Показники діяльності комерційних банків. 

4. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів 

банку. 

5. Характеристика банківських операцій. 

2 - 

12. Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми 

їх співробітництва з Україною 

1. Утворення МВФ, його діяльність в Україні. 

2. Роль організацій Світового банку у валютному 

регулюванні. 

3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові 

інститути. 

2 1 

Всього годин 28 4 



6.Самостійна робота студентів  
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Гроші та їх функціонування в сучасній економіці 

1 Тема  1. Сутність і функції грошей. 

Об'єктивний характер необхідності грошей у 

товарному господарстві. Забезпечення сталості грошей. 

Переваги використання грошей як засобу обігу. Сфера 

використання грошей як засобу платежу в сучасних 

умовах. Сучасна ліквідність грошей. Генезис золота як 

міжнародного платіжного засобу, передумови 

впровадження в міжнародний економічний оборот 

національних валют. Література: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 26, 31, 63 

6 10 

2 Тема  2. Грошовий оборот і грошові потоки. 

Національний дохід і національний продукт як 

визначальні параметри грошового обороту. Форми 

безготівкових розрахунків у господарському обороті 

України. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. 

Суть закону кількості грошей, необхідної для обігу. 

Первинна і вторинна емісії банків. 

Література: 1, 4, 10, 14, 22, ЗО, 33, 37, 40, 47, 49, 50 

4 9 

3 Тема  3. Грошовий ринок. 

Особливості вияву на грошовому ринку основних 

ринкових ознак: попиту, пропозиції, ціни. Суть і форми 

попиту на гроші. Фактори, що визначають зміну попиту 

на гроші. Суть і механізм формування пропозиції грошей. 

Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей. 

Рівновага на грошовому ринку. 

Література: 14, 18, 33, 36, 37, 40, 47, 50, 60, 66, 67 

6 9 

4 Тема  4. Грошові системи. 

Грошові системи біметалізму та монометалізму, їх 

характеристика. Проблеми становлення та розвитку 

грошової системи України.  

Література: 12, 25, 36, 56, 64, 87, 101 

4 10 

5 Тема  5. Інфляція та грошові реформи. 

Принципи та закономірності розвитку інфляції. 

Класифікація інфляції. Особливості інфляції в Україні. 

Недоліки і переваги реформ паралельного типу. 

Література: 14, 56, 25, 99, 87, 43 

6 8 



6 Тема  6. Валютний ринок і валютні системи 

Види валют,валютних ресурсів, конвертованості. 

Специфіка валютного ринку. Національні органи 

здійснення валютної інтервенції. Етапи еволюційного 

розвитку світової валютної системи. 

Література: 2, 6, 12, 25, 36, 56, 62 

6 8 

7 Тема  7. Кількісна теорія грошей і сучасний 

монетарнім 

Причини виникнення нових теорій грошей. Відмінності 

суті класичної кількісної теорії, її неокласичного 

варіанта, значення дослідження Дж. Кейнса, 

монетаристів і неокейсіанців. Позитивні та слабкі місця 

кожного з напрямів. Значення необхідності державного 

регулювання грошово-кредитної системи та його 

можливі межі. 

Література: 4, 10, 14, 22, З0, 33, 37, 40, 47, 49, 50 

6 10 

Змістовий модуль 2. Кредит. Кредитні відносини 

8 Тема  8. Кредит у ринковій економіці. 

Економічні передумови виникнення кредиту. Економічні 

межі кредитування. Кількісна та якісна характеристика 

відсотка за кредит. Теорії кредиту. Роль кредиту в 

умовах інфляції. Література:2, 9, 16, 25, 48, 59 

2 9 

9 Тема  9. Фінансові посередники грошового 

ринку. 

Суть та необхідність фінансового посередництва. 

Принципи побудови банківської системи. Позитив та 

негатив у розвитку банківської системи України. Суть та 

функції небанківських фінансово-кредитних установ. 

Література: 18, 29, 43, 52, 76, 81 

2 8 

10 Тема  10. Центральні банки. 

Призначення центральних банків. Функції 

центральних банків. Походження та розвиток 

центральних банків розвинутих країн світу. 

Література: 1, 17, 23, 35,87, 91 

6 9 

11 Тема  11. Комерційні банки. 

Порядок одержання ліцензії на утворення комерційного 

банку. Організаційна структура комерційного банку. 

Банківські операції. Традиційні та нетрадиційні банківські 

послуги. Література:22, 25, 33, 37, 43, 50, 80 

6 9 

12 Тема  12. Міжнародні валютно-кредитні установи 

та форми їх співробітництва з Україною. 

Діяльність МВФ в Україні. Функції на цілі МВФ. 

Світовий банк. Діяльність міжнародних регіональних 

фінансово-кредитних установ. Література:11, 17, 25, 

32, 56, 65, 78 

6 9 

Всього 60 108 



7. Індивідуальні завдання 
 

7.1. Обов'язковий реферат з предмету 

Під час вивчення дисципліни студентами денної форми навчання 

використовується особлива форма самостійного науково-дослідного завдання 

- обов'язковий реферат. 

Обов'язковий реферат з предмету «Гроші та кредит» передбачає 

поглиблене вивчення актуальних питань фінансової науки стосовно обраної 

теми випускної роботи. Студенти опрацьовують основні нормативні акти, 

складають їх конспект, готують реферати, виступають з ними на семінарах, 

рецензують реферати інших студентів. 

В середині навчального семестру викладач, що проводить практичні заняття в 

групі, видає кожному студенту завдання для індивідуальної самостійної 

роботи з установленим терміном виконання. 

Приступаючи до виконання роботи, студент повинен підібрати і 

поглиблено вивчити відповідні нормативні акти України, спеціальну 

літературу, фактичний матеріал виробничої практики (базового підприємства 

чи організації). Після цього потрібно скласти робочий план реферату,який 

обов'язково включає розгляд логічно взаємопов'язаних 3 питань за темою 

реферату, основними з яких є розгляд методики фінансової діяльності, 

підвищення її ефективності та якості. 

Реферат обов'язково починається із вступу, який повинен містити 

актуальність обраної теми дослідження, перелік авторів, які присвятили свої 

праці даній галузі фінансової науки. Розкриваючи зміст питань, згідно з 

планом реферату, слід навести проблеми, які існують в певній галузі 

фінансової науки, а також обґрунтувати напрямки їх вирішення. У кінці 

роботи необхідно скласти власні висновки щодо стану фінансової роботи, 

шляхів її вдосконалення, подати перелік використаної літератури (не менше 

15 джерел, до яких дозволено включати також Інтернет - сайти ДПА, Мінфіну 

та інших установ). По змісту реферату обов'язково повинні бути посилання на 

джерела з приміткою номера сторінки, де взята цитата чи дані. Обсяг 

реферату - від 20 до 25 стандартних аркушів. 

Виконана студентом робота повинна бути належно оформлена і здана 

викладачеві для перевірки в установлені графіком терміни. Виконані 

студентами після їх рецензування викладачем допускаються до захисту на 

семінарі, якщо вони відповідають установленим вимогам щодо змісту, 

структури, обсягу роботи, або ж повертаються студентам для усунення 

недоліків, після чого повторно рецензуються. Крім цього, при прийманні від 

студентів виконаної роботи проводиться співбесіда на предмет знання 

студентами основних положень нормативних актів, змісту роботи, 

обґрунтованості висновків. Викладач після попередньої позитивної оцінки 

реферату передає його для рецензування іншим 1-2 студентам. Рецензування 



студентами проводиться письмово. Студенти виступають з рефератами на 

семінарах як доповідачі та як рецензенти. 

У кінці семінару викладач узагальнює результати розгляду рефератів 

на семінарах доповідачів, так і рецензентів і дає їм оцінку як результат 

поточного контролю знань студентів. Студенти, які не виконали завдання із 

самостійної роботи або мають незадовільну оцінку, не допускаються до здачі 

заліку чи іспиту з дисципліни. 

Реферат з предмету є наслідком самостійної роботи студента. Тому 

максимальна кількість балів за реферат - 7 балів (сумарна максимальна 

кількість балів, передбачених за самостійну роботу студента). В разі, якщо 

студент з якоїсь поважної причини не підготував реферат, то оцінювання 

його знань за результатами самостійної роботи за бажанням студента може 

здійснюватись шляхом усного опитування по всіх темах, запланованих на 

самостійне опрацювання. 

Крім того, за бажанням студентів денної форми навчання, вони в 

індивідуальному порядку можуть писати та публікувати під керівництвом 

викладача, що проводить практичні заняття з дисципліни, наукові праці 

(тези та наукові статті на тему, обрану ним самостійно). 
 

7.1.1 ТЕМАТИКА ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕФЕРАТІВ 

1. Роль грошей у ринковій економіці. 

2. Суть грошей. Гроші як гроші й гроші як капітал. 

3. Гроші як засіб обігу і засіб платежу. 

4. Функції грошей як міри вартості та засобу нагромадження. 

5. Походження і  суть грошей.  Портфельний підхід до визначення  суті 

грошей. 

6. Вартість грошей. Форми прояву вартості грошей. 

7. Форми грошей та їх еволюція. 

8. Походження грошей. Роль держави у творення грошей. 

9. Вклад Дж. Кейнса у розвиток теорії грошей. 

10. Сучасний монетаризм та його відмінність від неокейсіанських 

концепцій. 

11. Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів. 

12. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. 

13. Характеристика основних теорій грошей. 

14. Грошовий оборот та його структура. 

15. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий 

оборот. Відмінність сучасних банківських білетів від класичної 

банкноти. 

16. Маса грошей,  що обслуговує грошовий оборот, її якісна і  кількісна 

характеристика. 

17. Основні  типи  грошових  систем,  їх  суть  і  складові  елементи.   Закон 

кількості грошей, необхідних для обороту. 

18. Грошова маса і грошові агрегати. Сеньйораж та монетизація 

бюджетного дефіциту. 

 



19. Швидкість обігу грошової одиниці: суть, порядок визначення та 

фактори, що на неї впливають. 

20. Макроекономічна стабілізація: суть і фактори впливу. 

21. Механізм поповнення грошей в обороті. Роль комерційних банків у 

цьому процесі. 

22. Попит на грошовому ринку. Еластичність попиту на гроші. 

23. Пропозиція грошей. Фактори впливу на пропозицію грошей в Україні. 

24. Грошовий мультиплікатор та грошова база. 
25. Суть і структура грошового ринку. 

26. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 

27. Системи паперово-грошового та кредитного обігу. 

28. Історичні традиції формування грошової системи в Україні. 

29. Державне регулювання грошової сфери. Інструменти грошово- 

кредитної політики. 

30. Грошові реформи, їх цілі та види. 

31. Методи проведення грошових реформ. 

32. Особливості грошових реформ часів радянської економіки. 

33. Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. 

Роль держави у творенні кредитних грошей. 

34.  Суть,    закономірності    розвитку    та    наслідки    інфляції.   

35. Інфляція та її види. 

36. Соціально-економічні наслідки інфляційного процесу в Україні. 

37. Державне, регулювання грошової сфери: завдання, методи та механізм. 

38. Характеристика державного кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та 

перспективи розвитку в Україні. 

39. Характеристика комерційного кредиту:   суть, суб'єкти, значення, стан 

та перспективи розвитку в Україні. 

40. Характеристика споживчого кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та 

перспективи розвитку в Україні. 

41. Форми і види кредиту в ринковій економіці. 

42. Характеристика банківського кредиту. 

43. Процент за кредит, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента. 

Номінальна і реальна ставка проценту. 

44. Банківська система: структура, принципи побудови та функції. 

45. Центральні банки, їх походження, призначення та функції. 

46. Небанківські фінансово кредитні інститути та їх значення в економіці. 

47. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення. 

48. Кредитна   система.    Характеристика   складових    елементів    

кредитної системи. 

49. Банківська система України та особливості її формування. 

50. Поняття банку. Види банків у ринковій економіці та їх операції. 

51. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Валютна політика. 

52. Конвертованість    валюти.    Основні    ознаки    повної    

конвертованості, часткової і повної не конвертованості. 

53. Валютна система. Види валютних систем. 

 



54. Валютна   система   України   і   механізм   її   взаємодії   з   іноземними, 

національними, світовими та регіональними валютами. 

55. Валютний ринок. Валютний курс: суть, види та фактори, що на нього 

впливають. 

56. Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання. 

57. Грошово-кредитна     політика     України     на     основі      

використання кейнсіансько-класичного синтезу. 

58. Складові елементи грошових систем та їх еволюція. 

59. Паперово-кредитні системи грошей, їх суть та закони функціонування. 

60. Суть і структура грошового оборот, його економічна основа, основні 

суб'єкти та ринки, які він обслуговує. 

61. Необхідність і суть кредиту. 

62. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку. 

63. Функції та закономірності руху кредиту. 

64. Роль кредиту в становленні ринкової економіки України. 

65. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні. 

66. Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні. 

67. Державний кредит та перспективи його розвитку в Україні. 

68. Міжнародний кредит, перспективи його розвитку в Україні. 

69. Банківський кредит - основна форма кредиту. 

70. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки. 

71. Процентна ставка в умовах інфляції. 

72. Особливості інфляції в Україні. 

73. Грошова система України та її елементи. 

74. Кредитна система України та проблеми її розвитку. 

75. Основи організації та функції банківської системи. 

76. Національний банк України та його функції банківської системи. 

77. Забезпечення стійкості банківської системи. 

78. Операції комерційних банків та їх характеристика. 

79. Іпотечний кредит та перспективи його розвитку. 

80. Банківські операції з векселями. 

81. Лізинг в Україні, стан перспективи розвитку. 

82. Основні напрямки формування анти інфляційної політики в Україні. 

83. Грошова реформа в Україні. 

84. Фінансово-кредитні установи небанківського типу. 

85. Закономірності   формування   конвертованості   національної   

грошової одиниці. 

86. Валютна система України та перспективи її розвитку. 

87. Валютний ринок та механізм його регулювання. 

88. Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання. 

89. Міжнародні фінансово-кредитні організації. 

90. Золотовалютні резерви в системі державного регулювання. 



7.2.    Контрольна робота для студентів заочної форми навчання 

Студенти заочної форми навчання не допускаються до складання іспиту з 

дисципліни без написання та захисту контрольної роботи. 

Під час занять протягом сесії, під час якої здійснюється начитка лекцій на 

екзаменаційну (як правило - наступну) сесію, викладач, що проводить лекційні 

заняття на потоці, видає кожному студентові завдання для виконання цієї 

форми індивідуальної самостійної роботи з установленням терміну виконання.  

Контрольна робота в обов'язковому порядку повинна містити три 

теоретичних питання, номера яких студент вибирає в списку питань на 

контрольну роботу, що наведений нижче та визначає відповідно до шифру його 

залікової книжки по таблиці, що наведена нижче (після списку зазначених 

питань). 

При цьому контрольна робота може бути написана у звичайному 

учнівському зошиті або надрукована. У разі її друкування оформляється в 

обов'язковому порядку титульний листок до такої контрольної роботи.  

7.2.1 Перелік питань для виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Гроші та кредит» студентів заочної форми 

1. Гроші як продукт розвитку товарного виробництва. 

2. Роль грошей як загального еквівалента. 

3. Суть грошей та їх еволюція. 

4. Гроші як гроші та гроші як капітал. 

5. Демонетизація золота: причини та механізм. 

6. Роль грошей в у період переходу економіки України до ринкових 

відносин. 

7. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів, 

8. Роль держави у творенні кредитних грошей. 

9. Різновиди сучасних кредитних грошей. 

10. Характеристика банкноти, «класична» і сучасна банкнота. 

11. Депозитні та квазігроші. 

12. Вартість грошей. Чинники, які обумовлюють вартість неповноцінних 

грошей. Форми прояву вартості грошей. 

13. Функції грошей. 

14. Методи регулювання готівкового обігу. 

15. Прогнозування готівкового обігу. 

16. Санкції за порушення норм готівкового обігу. 

17. Закони готівкового обігу. 

18. Якісні властивості грошей, їх форми та характеристика. 

19. Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти. 

20. Еволюція грошей в економіці України. 

 



 

21. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних 

постулатів. 

22. Внесок М. І. Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії. 

23. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. 

24. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена у монетаристську теорію. 

25. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній 

теорії грошей. 

26. Сутність та економічна основа грошового обороту. 

27. Модель грошового обороту. 

28. Характеристика    окремих    потоків     грошового обороту    та    їх 

взаємозв'язку. 

29. Порядок балансування грошових потоків у окремих суб'єктів та в 

грошовому обороті в цілому. 

30. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за 

економічним змістом. 

31. Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури. 

32. Характеристика базових грошей та грошових агрегатів. 

33. Швидкість  обігу грошей, її сутність,  порядок визначення,  фактори 

впливу та роль у макроекономічній ситуації. 

34. Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому 

механізмі. 

35. Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм та значення. 

36. Безготівковий грошовий обіг (класифікація). 

37. Принципи організації безготівкового грошового обігу. 

38. Основні форми безготівкових розрахунків. 

39. Види рахунків та порядок їх відкриття. 

40. Сутність,   особливості   функціонування   та   інструменти   грошового 

ринку. 

41. Інституційна модель грошового ринку. 

42. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика 

та взаємозв'язок окремих сегментів ринку. 

43. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. 

44. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші. 

45. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники 

зміни. Крива пропозиції грошей. 

46. Грошовий ринок, його сутність та особливості. 

47. Структура грошового ринку, характеристика його складових. 

48. Рівновага попиту і пропозиції та процент. 

49. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. 

50. Ринок цінних паперів. 

51. Класифікація ринку цінних паперів. 

52. Деривативи: сутність та види. 

53. Визначення курсу цінних паперів (акції, облігації). 

54. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи. 



 

 

55. Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція. 

56. Створення та розвиток грошової системи України. 

57. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі 

державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та 

недоліків кожної з них. 

58. Грошово-кредитна політика Національного банку України. 

59. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 

60. Проблема монетизації бюджетного дефіциту в Україні. 

61. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту в Україні. 

62. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання 

інфляції. 

63. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський підходи щодо 

визначення причин інфляції. 

64. Економічні та соціальні наслідки інфляції. 

65. Особливості інфляції в Україні. 

66. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти. 

67. Сутність, цілі та види грошових реформ. 

68. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

69. Валюта: сутність, види, конвертовапість. 

70. Валютний ринок: сутність та структура, чинники, що визначають 

кон'юнктуру валютного ринку. 

71. Функції та операції валютного ринку. 

72. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку 

та рівень. 

73. Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. 

Режим валютного курсу в Україні. 

74. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної 

валютної системи. 

75. Розвиток валютної системи в Україні. 

76. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні. 

77. Платіжний баланс: сутність, структура та роль у механізмі валютного 

регулювання. 
 

78. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль у механізмі 

валютного регулювання. 

79. Світова валютна система: поняття, елементи, етапи розвитку. 

80. Сучасна європейська валютна система, її формування та перспективи 

розвитку. 

81. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність 

кредиту. 

82. Сутність   кредиту,   його   структура,   еволюція  та  зв'язок  з   іншими 

економічними категоріями. 

83. Стадії   та   закономірності   руху   кредиту   на   мікро-   і   макрорівні. 

Принципи кредитування. 



84. Форми та види кредиту, критерії їх класифікації та розвиток в Україні. 

85. Функції кредиту. 

86. Банківський кредит в Україні. 

 

 

87. Характеристика    міжгосподарського    кредиту,    його    переваги    та 

недоліки, особливості розвитку в Україні. 

88. Характеристика  споживчого  кредиту.   Особливості  його  розвитку  в 

Україні. 

89. Характеристика державного  кредиту.   Особливості  його  розвитку  в 

Україні. 

90. Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в 

Україні. 

91. Класифікація видів лізингу. 

92. Механізм лізингового кредитування. 

93. Лізинговий кредит в Україні. 

94. Іпотечний кредит як специфічна форма кредиту. 

95. Факторинг: сутність та види. 

96. Види факторингових угод. 

97. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції. 

98. Сутність    позичкового   процента,    його    функції   та   чинники,    що 

впливають на рівень процента. 

99. Роль кредиту в розвитку економіки. 
 

100. Іноземні кредити в економіці України. 

101. Інфраструктура кредитних систем. 

102. Розвиток кредитних відносин в Україні в умовах ринкових відносин. 

103. Відносини по зменшенню ризику неповернення позик. 

104. Сутність, призначення та види фінансового посередництва. 

105. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку. 

106. Функції та роль банків. 

107. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. 

108. Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні. 

109. Небанківські  фінансово-кредитні установи,  їх види та особливості 

функціонування в Україні. 

ПО.     Центральні     банки:     сутність,     призначення,     правовий     статус, 

організаційна структура. 

111. Характеристика функцій НБУ. 

112. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

113. Пасивні операції комерційних банків. 

114. Активні операції комерційних банків. 

115. Банківські послуги. 

116. Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування 

ресурсів, відносини з Україною. 

 

 



117. Світовий банк - поняття, структура і завдання. Міжнародний банк 

реконструкції і розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з 

Україною. 

118. Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

8. Методи навчання 

Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються 

студентами в процесі роботи над лекційним курсом, участі у семінарських 

заняттях, при виконанні контрольної роботи, самостійній роботі з навчальною 

і спеціальною літературою. Лекція є основною формою навчального процесу. 

Мета лекції – розкрити основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати 

невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо 

використання основних висновків за темами на практичних заняттях. 

Семінарське заняття ‒ це колективний науковий пошук певної навчальної 

проблеми і шляхів її ефективного розв'язання. Учасники заняття аналізують 

проблему, виявляють причинно-наслідкові зв'язки, висувають шляхи її 

оптимального вирішення, відповідають на запитання і дискутують. Самостійна 

робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчально-

методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, виконанні 

навчальних завдань. При викладанні навчальної дисципліни для активізації 

навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних 

технологій, таких, як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, кейс-метод, ділові ігри, презентації. Проблемні лекції – при читанні 

лекції студентам даються проблемні питання для самостійного розміркування, 

на які вони можуть відповісти в процесі лекції. Система питань у ході лекції 

відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках правильної відповіді. Робота в малих групах – 

використовуються з метою активізації роботи студентів при проведенні 

семінарських і практичних занять. Це так звані групи психологічного 

комфорту, де кожен учасник відіграє особливу роль і певними своїми якостями 

доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу структурувати 

практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для 

участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкуванні. Семінари-дискусії 

(круглий стіл) – передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу 

даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, 

вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних 

поглядів. Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу.  

 

 



9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни «Гроші та 

кредит» здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. В основу рейтингового оцінювання знань студента 

закладена 100-бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку 

ви може набрати студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з 

урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи тощо).  

Поточний контроль - під час виконання практичних та індивідуальних 

завдань (описових робіт, розрахункових завдань, написання рефератів). Форму 

проведення поточного контролю визначає викладач (опитування, тестування, 

розв'язання задач). Контроль засвоєння кожного модуля (модульний контроль) 

рекомендується проводити у вигляді тестового контролю знань із кожного 

змістового модуля навчальної дисципліни. Комплект тестів формується з 

кількох варіантів на один модуль. Кожний варіант містить тестові завдання, на 

кожне завдання — 4-5 відповідей; теоретичні запитання та практичне завдання. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином (див. таблицю «Розподіл балів при 

рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»): 

– відповідь на питання семінарського заняття оцінюється за стандартною 

шкалою, але лише у межах позитивних оцінок -«відмінно» - 2 бали; «добре» 

- 1,5 бала; «задовільно» - 1 бал; 

– розв'язання задачі - «відмінно» - 2 бали; «добре» - 1,5 бала; «задовільно» - 1 

бал; 

– виконання самостійної роботи – 1 бал. 

– підготовка реферату (8-10 с. рукописного тексту із зазначенням джерел 

інформації) - 10 балів. 

Рішенням викладача за виконання робіт, які не передбачені навчальним 

планом, але сприяють підвищенню рівня знань та умінь студентів з навчальної 

дисципліни (доповідь на студентській конференції, здобуття призового місця на 

олімпіадах, виготовлення макетів тощо), надається до 10%) від загальної 

кількості умовних балів з навчальної дисципліни. 

Підставою для визначення критерію оцінювання знань студентів є рівень 

засвоєння студентами навчального матеріалу згідно з прийнятими критеріями 

та шкалою оцінювання знань і умінь студентів. 

 

 

 

 

 



10.1 Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Гроші і кредит» 

(денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний контроль)  
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Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Гроші і кредит» 

(заочна  форма навчання) 

 

Поточний (модульний контроль)  
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

35 балів 35 балів 

 

Т 1 

 

Т 2 Т 3 

 

Т 4 

 

Т 5 Т 6 Т 7 

 

Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 

 

Т 12 
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10.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

 

 

 
для заліку 

90 – 100 А зараховано 

82 - 89 В  

 74 - 81 С  

 64 - 73 D  

 60 - 63 Е  

 

35 - 59 FХ 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка «Відмінно» (90 - 100 балів) ставиться у випадках, коли студент 

має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок 

виконувати практичні завдання, передбачені програмою курсу, засвоїв 

основну та ознайомився із додатковою літературою, викладає матеріал у 

логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні 

приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу. 

Оцінка «Добре» (74 - 89 балів) ставиться, якщо студент цілком засвоїв 

навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні 

завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні 

узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті 

тематично - теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у 

розрахунках під час розв'язання практичних завдань. 

Оцінка «Задовільно» (60 - 73 балів) ставиться у випадках, коли студент 

засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлене 

запитання, допустився грубих помилок у розрахунках під час розв'язання 

практичного завдання. 

Оцінка «Незадовільно» (0 - 59 балів) ставиться студентові, який не 

засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені 

запитання, не вміє або неправильно виконує розрахунки під час розв'язання 

практичних завдань. Для отримання позитивної оцінки студенту необхідно 

продовжувати освоєння програмного матеріалу навчальної дисципліни. 



11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Гроші та кредит. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та 

завдання для індивідуальної і самостійної роботи за модульною системою для 

студентів спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 075 Маркетинг, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної  форми навчання / 

Прокопчук О.Т., Колотуха С.М., Гузар Б.С., Мельник К.М., Пташник С.А. Умань. 

2020. 120 с. 

2. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Гроші та 

кредит» для бакалаврів за напрямом підготовки 051 Економіка,  071 Облік і 

оподаткування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність / Бечко П.К., Колотуха С.М., Боровик П.М., Мельник К.М., Власюк 

С.А., Гвоздєй Н.І. Умань. 2018. 101с.Словник основних термінів з курсу «Гроші та 

кредит» (для студентів економічних спеціальностей) / С.М. Колотуха, П.К. Бечко. 

Умань. 2005. 86 с. 

3. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Гроші   та   кредит» (для студентів заочної форми навчання напрямів 

підготовки 071 Облік і оподаткування, 075 Маркетинг, 076  Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність / Колотуха С.М., Непочатенко О.О., Бечко П.К, 

Боровик П.М., Власюк С.А., Бечко В.П., Барабаш Л.В. Умань. 2016.  72 с 

4. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Колотуха С. М., Боровик П.М., Бечко В.П., 

Власюк С.А., Барабаш Л.В. Опорний конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит». 

Умань. 2015. 134 с. 
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 9. Матеріали Незалежної асоціації банків України: https://nabu.ua/. 

 10. Матеріали фінансового порталу Finance.ua: https://finance.ua/. 

 11. Фінансовий портал Fin.Org.UA: http://www.fin.org.ua/.  

12. Фінансовий портал Мінфін: https://minfin.com.ua/ua/.  

13. Україна фінансова: Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку: 

http://www.ufin.com.ua/. 

 14. Maanimo - финансово-информационный портал https://maanimo.com/. 

 15. Финансовый портал – Территория финансов: http://www.finances.kiev.ua/tag/den 
 

 

13. Зміни у робочій програмі на  2021-2022 навчальний рік. 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

1. Уточнення щодо форми підсумкового контролю у звʼязку зі змінами, 

внесеними до навчального  плану та освітньої програми,  

2. Внесення відповідних коригувань в розподіл балів, що їх отримують 

студенти в процесі вивчення дисципліни; 

3. Уточнення кількості аудиторних годин, передбачених для проведення 

семінарських занять, в бік їх збільшення у звʼязку зі змінами, внесеними до 

навчального  плану; 

4. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  
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