
КАФЕДРА                        ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА МАРКЕТИНГУ_____________________ 
(повна назва кафедри) 

 

                                                                    ГРОШІ ТА КРЕДИТ______________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є грошові та кредитні 

відносини у ринковій економіці, злагоджена єдність і цілеспрямована взаємодія соціально – 

економічних відносин, інститутів і механізмів сфери функціонування фінансово - грошового 

обороту і кредиту в умовах подолання кризових явищ і переходу економіки України до 

динамічного зростання.  

Вивчення навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є важливою складовою підготовки 

висококваліфікованих фахівців. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, 

кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних 

економічних знань студентів. Формування ринкових відносин викликає необхідність 

перетворень існуючої організаційно-господарської структури згідно з принципами 

функціонування ринкових відносин. 

 

 

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою дисципліни є формування системи базових знань з теорії грошей, кредиту, 

засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної 

монетарної політики, розвитку банківської справи і надалі адаптувати здобуті знання у процесі 

діяльності за фахом. 

Завдання дисципліни: засвоєння понятійного апарату теорії грошей та кредиту, 

вивчення нормативних і законодавчих актів, щодо грошового обігу і кредитних відносин в 

Україні, засвоєння ролі, специфіки та практики грошово-кредитної політики центрального 

банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово- 

кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні, усвідомлення 

економічних процесів, які відбуваються в країні. 

 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№  

зан. 
Тема занять 

1 Суть і функції грошей 

Походження і сутність грошей. Функції грошей. Форми грошей та їх еволюція. 

Роль грошей у розвитку економіки. 

2, 3,4 Грошовий обіг і грошова маса 

Грошовий оборот і його структура. Форми безготівкових розрахунків. 

Грошова маса в обігу та характеристика грошових агрегатів. Швидкість 

обертання грошей та закон грошового обігу. Механізм зміни маси грошей в 

обігу. 

5 Грошові системи 

Поняття й елементи грошової системи. Типи грошових систем. Створення 

грошової системи України. Грошово-кредитна політика, її об’єкти, суб’єкти і 

цілі. Інструменти грошово-кредитної політики. 

Проблема монетизації бюджетного дефіциту валового внутрішнього продукту. 

Фіскально-бюджетна політика: види, об’єкти, суб’єкти, цілі. 



6, 7 Грошовий ринок 

Суть грошового ринку. Об'єкти й суб'єкти грошового ринку. Структура 

грошового ринку. 

8, 9 Інфляція і грошові реформи 

Суть та причини інфляції. Види інфляції. Грошові реформи та методи їх 

проведення. Грошова реформа в Україні 1996 р. 

10, 11 Валютний ринок і валютні системи 

Сутність валюти і валютних відносин. Суть і структура валютного ринку. 

Економічна суть і режими валютного курсу. Валютні системи та валютна 

політика. Інституційні засади валютного регулювання і контролю в Україні. 

12, 13  Кредит у ринковій економіці 

Необхідність, суть і структура кредиту. Функції кредиту. 

Принципи кредитування. Форми та види кредиту. 

Плата за користування кредитом. Роль кредиту в розвитку економіки. 

Загальна характеристика кредитної системи. 

14, 15 Фінансові посередники 

Фінансові посередники та їхнє місце в структурі фінансового ринку. 

Типи фінансових посередників. Функції фінансових посередників. 

Роль банків у фінансовому посередництві.  

Необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансового 

посередництва 

16 Центральні банки 

Загальна характеристика центральних банків. Національний банк України та 

його функції. Грошово-кредитна політика НБУ.  

Валютна політика та роль НБУ в її реалізації. 

17, 18 Комерційні банки та їх операції 

Комерційні банки, їх класифікація. Пасивні операції. Активні операції. 

Банківські послуги. 

19 Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ. Фінанси 

міжнародних установ. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання. 

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

зан. 
Тема занять 

1 
Суть і функції грошей.  

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

2 
Грошовий обіг і грошова маса 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

3 
Грошові системи 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

4 

Грошовий ринок 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

 

5 
Інфляція і грошові реформи 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

6 
Валютний ринок і валютні системи 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

7 Кредит у ринковій економіці 



Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

8 
Фінансові посередники 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

9 
Центральні банки 

Обговорення проблемних питань лекції. 

10 
Комерційні банки та їх операції 

Обговорення проблемних питань лекції. Розв’язання базових задач. 

11 

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

Обговорення проблемних питань лекції. 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ п/п Вид роботи / Назва теми 

1 2 

1. Підготовка до аудиторних занять 

2. Підготовка до контрольних заходів 

3. Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

3.1 Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

3.2 Сучасний синтез теорії грошей 

3.3 Натуралістична теорія кредиту  

3.4 Капіталотворча теорія кредиту 

4. Підготовка до екзамену 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни використовуються наступні методи контролю: усний контроль, 

письмовий, тестовий, практична перевірка. 

 

 




