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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців з обліку і опода-
ткування сучасного економічного мислення та системи знань щодо розвитку та становлення 
грошово-кредитних відносин у сучасному суспільстві. 

Після завершення цього курсу студент повинен 
 знати: 
 - сутність, функції, концепції грошей і кредиту та їх роль у ринковій економіці; 
- закономірності та специфіку функціонування грошового ринку як теоретико-мето-

дологічної бази державної монетарної політики; 
- структуру та практичні засади функціонування грошової системи; 
- основи побудови банківської системи та операцій банків; 
- закономірності розвитку і функціонування валютного ринку; 
- причини та закономірності розвитку інфляційних процесів, а також методи держав-

ного регулювання інфляції; 
- особливості функціонування та інструментарій небанківських фінансових посеред-

ників; 
- цілі та основні напрями діяльності міжнародних валютно-кредитних установ; 
уміти: 
- здійснювати порівняльний аналіз існуючих теоретичних концепцій та теорій грошей 

та кредиту; 
- 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. 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ прак-
тичні) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Гроші, грошова система та її регулювання 

Тема 1. Сут-
ність та функ-
ції грошей.  

 
2/2 

Генезис і сутність гро-
шей. Форми грошей та їх 

Підготовка 
доповідей, ре-

18 



еволюція. Функції гро-
шей. Якісні властивості 
грошей.

фератів, пре-
зентацій. Ви-
конання 
Практичного 
завдання, са-
мостійної ро-
боти в moodle 

Тема 2. Гро-
шовий оборот 
і грошова 
маса, що його 
обслуговує 

2/2 Поняття та структура 
грошового обороту. Маса 
грошей в обороті та пока-
зники її виміру. Швид-
кість обігу грошей та за-
кон грошового обігу 

17 

Тема 3. Гро-
шові системи. 

2/2 Сутність, призначення та 
структура грошової сис-
теми. Види грошових си-
стем та їх еволюція. Ста-
новлення й розвиток гро-
шової системи України.

18 

Тема 4. Інфля-
ція та грошові 
реформи 

2/2 Сутність та закономірно-
сті розвитку інфляції. 
Причини, економічні та 
соціальні наслідки інфля-
ції. Форми та види інфля-
ції. Державне регулю-
вання інфляції. Сутність 
та види грошових ре-
форм

17 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Кредит, банки, грошово-кредитна політика 
Тема 5. Сут-
ність та функ-
ції кредиту.  

2/2 Сутність та загальні пе-
редумови виникнення 
кредиту. Функції кре-
диту. Стадії та закономі-
рності руху кредиту. 
Принципи кредитування.

Підготовка 
доповідей, ре-
фератів, пре-
зентацій. Ви-
конання 
Практичного 
завдання, са-
мостійної ро-
боти в moo-
dle. 

23 

Тема 6. Фо-
рми, види та 
роль кредиту. 

2/2 Класифікація та види 
кредиту. Економічні 
межі кредиту. Роль кре-
диту в розвитку еконо-
міки.

24 

Тема 7. Теоре-
тичні засади 
діяльності ко-
мерційних ба-
нків. Центра-
льний банк та 
грошово-кре-
дитна полі-
тика 

4/2 Призначення та класифі-
кація комерційних бан-
ків. Банківська діяльність 
як галузь економіки, її 
організація та регулю-
вання. Банківництво як 
вид бізнесу. Банківські 
ризики та основи їх мене-
джменту. Стабільність 
банків і механізм її забез-
печення.  Призначення та 
основи організації цент-
рального банку. Функції 
центрального банку. Гро-
шово-кредитна політика 
центральних банків: 

23 



суть, стратегічні цілі, 
проміжні й тактичні за-
вдання. Інструменти гро-
шово-кредитної полі-
тики. Основні типи гро-
шово-кредитної політики

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Залік    30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів 
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 


