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Рекомендується для галузі 

знань (спеціальності, 

освітньої програми) 

ОП «Логистика» спеціальності 073 «Менеджмент», 

ОП «Менеджмент та адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент», ОП «Підприємницька 

діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», ОП «Управління та 

адміністрування регіональних економічних систем 

Рівень ВО бакалавр 

Курс на якому буде 

викладатись 
3 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення дисципліни 
немає 

Що буде вивчатися 

Навчальна дисципліна формує у студентів теоретичні 

і методологічні базові знання для розуміння та 

оцінки системи взаємозв’язків в сфері грошових, 

валютних і кредитних відносин, а також формування 

комплексу практичних вмінь та навичок, пов’язаних 

з аналізом кон’юнктури грошово-кредитного ринку. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню у 

студентів компетенцій щодо механізму 

функціонування грошової системи в ринковій 

економіці; закономірностей функціонування та 

перспектив розвитку валютного ринку і валютної 

системи, грошового ринку; специфіки та практики 

формування та реалізації грошово-кредитної 

політики центрального банку, її вплив на інфляційні 

процеси в економіці; напрямів діяльності банків та 

небанківських фінансових інститутів щодо грошово-

кредитного обслуговування суб'єктів 

господарювання та населення в Україні. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення дисципліни дозволить: 

 об’єктивно оцінювати економічні процеси, які 

відбуваються в суспільстві; 

 аналізувати стан та перспективи розвитку системи 



фінансового посередництва; 

 оцінювати вплив грошово-кредитної сфери на 

соціально-економічні процеси; 

 аналізувати процеси, що відбуваються на 

грошово-кредитному ринку, у тому числі щодо 

грошово-кредитної політики центробанку; 

- - використовувати отримані знання у практичній 

діяльності, зокрема фаховій, а також при 

здійсненні наукових досліджень. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на: 

 розуміння сутності, функцій, концепції грошей і 

кредиту та їх роль у ринковій економіці; 

 розуміння закономірності та специфіку 

функціонування грошового ринку як теоретико-

методологічної бази державної монетарної 

політики; 

 здатність опанування практичних засад 

функціонування грошової системи; основ 

побудови банківської системи та операцій банків; 

закономірності розвитку і функціонування 

валютного ринку; 

 спроможність виявляти причини та закономірності 

розвитку інфляційних процесів, а також методи 

державного регулювання інфляції; 

 здатність визначати особливості функціонування 

та інструментарій небанківських фінансових 

посередників; 

 здатність визначати цілі та основні напрями 

діяльності міжнародних валютно-кредитних 

установ 

Інформаційне забезпечення НМК дисципліни, Office 365 

Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, семінарські / практичні заняття 

Вид семестрового 

контролю 
екзамен 

Максимальна кількість 

здобувачів 
50 

Мінімальна кількість 

здобувачів 
7 

 


