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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Формування базових знань з теорії грошей та кредиту, становлення й розвитку грошових систем, їх ролі у 
функціонуванні господарського механізму, закономірностей функціонування валютного ринку, валютної системи і 
грошового ринку як теоретичної основи грошово – кредитної політики та їх впливу на соціально-економічний 
розвиток суспільства; визначення напрямів діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ щодо 
грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання і населення в Україні та міжнародної співпраці, що 
дає можливість майбутньому фахівцю сформувати цілісне і системне уявлення про рух грошей, його місце й роль у 
системі суспільного виробництва, розуміти суть і тенденції розвитку грошово – кредитних відносин, що сприяє 
становленню чіткого уявлення про ті економічні закони, на основі яких функціонує й розвивається сучасна ринкова 
економіка. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. ГРОШІ ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ 
Тема 1. Сутність та функції грошей.  
Об'єктивні передумови виникнення та еволюція грошей: раціоналістична та еволюційна концепції виникнення 

грошей. Сутність грошей та дискусійні питання щодо їх визначення. Форми грошей: повноцінні гроші, неповноцінні 
гроші (кредитні), змішана форма грошей. Відмінності кредитних грошей від паперових. Квазігроші та їх форми. 
Поняття депозитних грошей. Електронні гроші та їх переваги. Готівкові та безготівкові гроші. Функції грошей. 
Економічні та якісні властивості грошей. Роль грошей в розвитку економіки. 

 
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 
Основні підходи до вивчення проблем грошей. Поняття абстрактної теорії грошей та її проявів (номіналістична 

теорія, металістична теорія, державна теорія, функціональна теорія, марксистська теорія та ін.). Сутність 
прикладної теорії грошей та її напрями. Металева теорія грошей, її обґрунтування та представники. 
Номіналістична теорія грошей, її представники та підґрунтя. Сутність кількісної теорії грошей та її напрями. 
Основні постулати класичної кількісної теорії грошей. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. 
Відмінності кейнсіанського підходу до вивчення монетарного механізму економічного регулювання від підходів 
представників класичної школи. Причини сприяння появі кейнсіанства в Європі та його послаблення. Поняття 
«грошового правила» М. Фрідмана. Основні положення сучасного монетаризму. 

 
Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса. 
Поняття грошового обороту, його економічна основа. Основні суб’єкти та ринки, які він обслуговує. Загальна 

схема грошового обороту. Поняття грошового потоку. Класифікація, характеристика та взаємозв’язок грошових 
потоків. Структура грошового обороту. Грошовий та безготівковий сектори грошового обороту. Сектор грошового 
обігу. Фінансовий та кредитний сектори. Грошова маса: поняття, склад та фактори, що визначають її зміну. Базові 
гроші та грошові агрегати. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Вплив швидкості обігу грошей на 
масу грошей. Суть та вимоги закону кількості грошей, необхідних для обороту. Наслідки порушення вимог закону. 
Механізм поповнення маси грошей в обороті та роль банківської системи в цьому механізмі. Грошовий 
мультиплікатор. Сучасні засоби платежу, що обслуговують грошовий оборот. 

 
Тема 4.Грошовий ринок 
Поняття грошового ринку та його роль в економіці. Структура грошового ринку. Сутність прямого та 

опосередкованого фінансування на грошовому ринку, їх відмінності. Суб’єкти грошового ринку. Основні функції 
фінансових посередників та їх характеристика. Сутність та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що 
визначають зміну попиту на гроші. Механізм формування пропозиції на гроші. Фактори, що визначають зміну 
пропозиції грошей. Встановлення рівноваги на грошовому ринку та процент. Фактори, що визначають рівновагу 
грошового ринку. 
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Тема 5. Грошові системи 
Поняття грошової системи. Призначення грошової системи та її роль в економічній системі. Складові грошової 

системи. Типи грошових систем та їх характеристика. Відкриті і закриті грошові системи. Вплив факторів на зміну 
типів грошових систем. Системи металевого  обігу. Грошова система паперово – кредитного обігу. Етапи 
створення грошової системи України. Організаційно-правові основи створення грошової системи України. 
Особливості запровадження грошової одиниці гривні в Україні.  

 
Тема 6. Інфляція та грошові реформи  
Сутність та причини виникнення інфляції. Чинники, що сприяють розвитку інфляційних процесів. Форми 

інфляції. Види інфляції та їх характеристика. Способи визначення інфляції. Дефлятор ВВП та методика 
визначення. Соціальні наслідки інфляції. Можливі економічні наслідки інфляції. Інфляція в Україні та її 
особливості. Два підходи до управління економікою в умовах інфляції. Антиінфляційна політика: цілі та види. 
Інфляційне таргетування та характеристика його стадій. Грошові реформи. Типи грошових реформ. Методи 
проведення грошових реформ. 

 
Змістовий модуль 2. КРЕДИТ, КРЕДИТНА СИСТЕМА. 
Тема 7.Кредит в ринковій економіці 
Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування кредитних відносин. Суть 

кредиту як економічної категорії. Суб'єкти кредитних відносин, особливості їх взаємодії. Закономірності руху 
кредиту: поверненість та збереження позиченої вартості позичальником. Зв'язок кредиту з іншими економічними 
категоріями. Товарна і грошова форми кредиту. Основні види кредиту: банківський кредит. Принципи банківського 
кредитування; державний кредит; комерційний кредит; споживчий кредит; міжнародний кредит. Еволюція форм і 
видів кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Принципи організації кредитних відносин, їх значення в 
сучасних умовах. Функцій кредиту та їх характеристика. Економічні межі кредиту, причини й наслідки їх 
порушення. Кредитні відносини та інфляція. Процент за кредит: його суть, види. Економічні межі руху та фактори 
зміни ставки проценту. Роль кредиту в сучасних умовах розвитку економіки. 

 
Тема 8. Кредитні системи 
Сутність кредитної системи як елементу інфраструктури грошового ринку. Види фінансового посередництва та 

його значення в економіці. Загальна характеристика складових елементів кредитної системи. Банки як головна 
ланка кредитної системи, їх економічна сутність, походження, види та функції. Поняття банківської системи. 
Основи організації банківської системи та її функції. Становлення та розвиток банківської системи України, 
законодавче підґрунтя. Центральні банки, їх походження та призначення. Розвиток Національного банку України, 
його структура і функції, законодавча основа. Банки другого рівня: походження, види та правові основи 
організації. Функції та операції комерційних банків. Взаємодія комерційних банків України та Національним 
банком України, правова регламентація. Стабільність функціонування банківської системи та механізм її 
забезпечення. Нагляд та контроль за діяльністю банків в Україні. Небанківські фінансово – кредитні установи, їх 
призначення, види, функції. Проблеми функціонування та розвитку небанківських кредитних установ в Україні. 

 
Тема 9. Валютні системи та валютний ринок 
Поняття валютних цінностей. Складові національної валюти, іноземної валюти та банківських металів. 

Сутність валюти, її призначення та сфера використання. Види валюти залежно від емітента валютних коштів. 
Суть валютного курсу та його види. Поділ валюти за ступенем конвертованості. Механізм забезпечення 
конвертованості. Чинники, що впливають на валютний курс. Валютний ринок: суть, функції, види. Види валютних 
операцій. Необхідність, суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання валютного курсу. Роль 
платіжного балансу у механізмі валютного регулювання. Поняття валютної системи, її структура, призначення та 
види. Етапи розвитку та характеристика світової валютної системи. Роль МВФ у функціонуванні сучасної світової 
валютної системи. Становлення та розвиток валютної системи України. 

 
Тема 10. Міжнародні фінансово – кредитні установи та їх співробітництво з Україною. 
Поняття міжнародних фінансових інститутів. Необхідність появи тимчасових Міжнародних економічних 

(валютно-фінансових) конференцій, їх види. Державні валютно-кредитні й фінансові інститути: види, мета та 
значення. Клуби кредиторів і консультативні групи країн, їх функції. Функціональні особливості консультативних 
груп провідних країн світу та їх види. Інституціональна структура міжнародного валютно-кредитного ринку: 
Основні структурні блоки та групи інститутів. Міжнародний валютний фонд: мета створення, учасники, напрями 
використання фінансових ресурсів. Історія співробітництва України та МВФ. Світовий банк та його групи. 
Міжнародна асоціація розвитку (МАР); Міжнародна фінансова корпорація (МФК); Багатостороння агенція 
гарантування інвестицій (БАГІ); Міжнародний центр врегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК). Регіональні 
міжнародні кредитно-фінансові інституції. Членство України у міжнародних організаціях. Європейський союз – 
мета утворення, функціонування та розвиток. Конвенція Європейського Союзу, основні положення.  

 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК01.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
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необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, на діловому 
та побутовому рівнях. 
ЗК04. Здатність застосовувати методи аналізу та синтезу, вміти мислити абстрактно і 
критично. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК08. Здатність вчитися перманентно та швидко засвоювати нові знання в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК01. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ 
економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й 
узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових 
систем. 
СК02. Володіння математично-статистичним інструментарієм для вирішення 
прикладних  завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК03. Здатність здобувати та обробляти інформацію щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку фінансової системи та фінансів суб’єктів господарювання. 
СК06. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку міжнародних фінансових відносин. 
СК07. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та брати відповідальність за них. 
СК08. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та 
використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію. 

Програмні результати 
навчання 
(ПР) 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем.  
ПР02. Розуміти місце і значення інформації фінансово-економічного характеру та 
обробляти її з застосуванням сучасних цифрових та інформаційних технологій.  
ПР03. Визначати сутність об’єктів, категорій, процедур, інструментів грошового обігу і 
кредиту.  
ПР04. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію. 
ПР07. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних 
організаційно-правових форм власності.  
ПР08. Розуміти процеси, що відбуваються в системі державних фінансів та її окремих 
ланках. 
ПР10. Проводити фінансові обчислення в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування з застосуванням спеціалізованих інформаційних систем, сучасних 
фінансових технологій та програмних продуктів.  
ПР11. Розуміти зміст основних банківських операцій та механізм функціонування 
сучасного комерційного банку.  

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси) 

1 тиждень   Тема 1. Сутність і функції 
грошей 
1.1. Походження грошей та 
їх необхідність.  
1.2. Гроші як загальний 
вартісний еквівалент і 
абсолютно ліквідний актив.  
1.3. Форми грошей та їх 
еволюція. Демонетизація 
золота. 
1.4. Специфічний характер 
вартості грошей.  

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2, 3, 4 
додаткова  1,3, 5,7 

1 тиждень Практичне 
заняття 

(дискусія, 
самостійна, 

групова 
робота) 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись з поняттям грошей як особливого товару, 
засвоїти як визначається вартість грошей за різних форм їх 
функціонування, простежити взаємозв'язок функцій грошей. 
Провести порівняльну оцінку трансакційних грошей та грошей, 
що нагромаджуються, результати занести в таблицю.  

2 тиждень Тема 2. Кількісна теорія 
грошей і сучасний 

Лекція  
(4 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
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монетаризм  
2.1. Сутність кількісної 
теорії грошей  
2.2. Класична кількісна 
теорія, причини появи та 
еволюція. 
2.3. Неокласична кількісна 
теорія грошей. 
2.4. Основні положення 
сучасного монетаризму.  

F2F додаткова  1,2,3 

2 тиждень Практичне 
заняття  

(самостійна, 
дискусія) 

(2 год) 
F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись з кількісної теорії грошей, її варіанти розвитку, 
особливості монетаристських трактувань щодо державного 
регулювання грошово-кредитної політики. 
Надати класифікацію основних поглядів представників різних 
шкіл теорії грошей, результати відобразити в таблиці. 

3 тиждень 
4 тиждень 

Тема 3. Грошовий оборот 
та грошові потоки  
3.1. Сутність грошового 
обороту та грошових 
потоків 
3.2. Поняття грошової 
маси, її склад та 
вимірювання. 
3.3. Механізми поповнення 
маси грошей в обороті 
3.4. Швидкість обігу 
грошей та фактори, що її 
визначають. 

Лекція 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 4, 5, 6 
додаткова  1,3,7 

3 тиждень Практичне 
заняття  

(самостійна, 
дискусія) 

(4 год) 
F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись з розбіжностями  між поняттям грошовий 
оборот і грошовий обіг; зрозуміти механізм дії грошового 
мультиплікатора; засвоїти сутність показників, що 
характеризують стан грошової сфери. 
  

5 тиждень 
6 тиждень 

Тема 4. Грошовий ринок  
4.1. Сутність грошового 
ринку та його структура.  
4.2. Поняття попиту на 
кроші. 
4.3. Суть пропозицій 
грошей та взаємозв’язок з 
попитом. 
4.4. Поняття рівноваги на 
грошовому ринку.  

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  1,3, 7 

4 тиждень 
5 тиждень 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(2 год) 
F2  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись зі структурою грошового ринку, його функціями, 
інституційною моделлю, зрозуміти механізм формування 
пропозиції та попиту на гроші, досягнення рівноваги між ними  
  

7 тиждень Тема 5. Грошові системи  
5.1. Поняття грошових 
систем та їх типи.  
5.2. Види грошових систем 
5.3. Розвиток грошової 
системи в Україні  
5.4. Грошово-кредитна та 
фіскально-бюджетна 
політики та їх роль в 
загальноекономічній 
політиці держави 

Лекція  
(2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  1,2, 3,7 

6 тиждень 
7 тиждень 

Практичне 
заняття 

(самостійна, 
презентації, 

дискусія)  
(2 год) 

F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
дослідити динаміку монетарних та макроекономічних 
показників в Україні за останні п’ять років, отримані 
результати відобразити в таблиці. 

8 тиждень 
9 тиждень 
10 
тиждень 

Тема 6. Інфляція та 
грошові реформи 
6.1. Сутність, види та 
закономірності розвитку 
інфляції. 
6.2. Наслідки інфляції 
6.3. Політика державного 
регулювання інфляцією.  
6.4. Грошові реформи: 
поняття, види та цілі.  

Аудиторна 
лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6 
додаткова  1,2, 3,7 

8 тиждень 
9 тиждень 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(4 год) 
F2  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
З’ясувати сутність інфляції, причини її виникнення та 
соціально – економічні наслідки   

11 
тиждень 
12 
тиждень 

Тема 7. Кредит в ринковій 
економіці  
7.1. Сутність кредиту та 
його роль в економіці. 
7.2. Ознаки кредитних 
відносин. 
7.3. Принципи 
кредитування та їх 
характеристика. 
7.4. Функції кредиту та їх 

Лекція 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6 
додатко а  1,2, 3,5,7 

10 
тиждень 
11 
тиждень 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(4 год) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись з сутністю кредиту та його відмінності від інших 
економічних категорій; охарактеризувати форми і види 
кредиту; дати якісну і кількісну характеристику проценту за 
кредит; уяснити роль кредиту та прояв його функцій в ринковій 
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визначення.  
7.5. Розвиток кредитних 
відносин та їх роль в житті 
суспільства 

F2  економіці. 
Ознайомитись с нормативно – законодавчою базою 
регулювання  
грошової сфери. 

13 
тиждень 
14 
тиждень 

Тема 8. Кредитні системи 
8.1. Поняття кредитної 
системи та її організаційна 
структура.  
8.2. Банківської система та 
основні її типи. 
8.3. Центробанки, їх 
походження та 
призначення.  
8.4. Банки другого рівня: 
походження та види. 
8.5. Небанківські 
фінансово – кредитні 
установи, їх призначення, 
види, функції.   

Лекція 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,  3, 4, 5 
додаткова  1, 2, 3,5,7 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
дискусія, 
групова 
робота) 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
З’ясувати зміст поняття “кредитна система”, “банківська 
система”, визначити принципи її побудови, функції; 
узагальнити роль, значення, функції центральних банків; 
охарактеризувати місце, роль комерційних банків та операції, 
що вони виконують; засвоїти функції та призначення 
небанківських фінансово-кредитних установ. 
  

12 
тиждень 
13 
тиждень 

15 
тиждень 

Тема 9. Валютні відносини 
і валютні системи 
9.1. Сутність валюти, її 
призначення та сфера 
використання. 
9.2. Валютний курс та його 
види  
9.3. Валютний ринок та 
його функціонування. 
9.4. Інструменти валютного 
регулювання. 
9.5. Поняття валютної 
системи, її структура, 
призначення та види. 
9.6. Етапи розвитку та 
характеристика світової 
валютної системи.  
9.7. Становлення та 
розвиток валютної системи 
України. 

Лекція 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 3, 4, 5 
додаткова  1,3, 4,7 

14 
тиждень 
15 
тиждень 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
дискусія, 
групова 
робота) 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись: зі змістом понять валюта, валютний курс, їх 
види; зрозуміти механізм функціонування валютного ринку, 
призначення валютної системи, її видами та еволюцією; 
нормативно – законодавчою базою регулювання валютних 
відносин. 
Скласти таблицю, в якій відобразити порівняльну 
характеристику основних елементів національної та світової 
валютних систем. 
 

16 
тиждень 

Тема 10. Міжнародні 
фінансово – кредитні 
установи  
9.1. Міжнародні валютно-
кредитні організації: 
необхідність появи та 
складові. 
9.2. Державні валютно-
кредитні й фінансові 
інститути: види, мета та 
значення. 
9.3. Регіональні міжнародні 
кредитно-фінансові 
інституції: мета, види та 
основи функціонування. 
9.4. Членство України у 
міжнародних фінансово – 
кредитних організаціях 

Лекція 
(4 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5 
додаткова  1, 3, 7 

16 
тиждень 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
дискусія, 
групова 
робота) 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та додаткової 
літератури до теми, виконання практичних завдань. 
Ознайомитись з необхідністю появи та складовими 
міжнародних валютно-кредитних організацій. З’ясувати 
членство України у міжнародних фінансово – кредитних 
організаціях, відобразити схематично. 
 
 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. Перша 

контрольна модульна робота виконується за темами 1-5, друга – за темами 6-10 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні та практичні знання 
щодо функціонування грошово - кредитної системи України та фінансових аспектів зовнішньо – економічної 
діяльності.  

Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань, форма яких містить узагальнення 
теоретичного матеріалу, складання аналітичних таблиць і виконання  розрахунків. Індивідуальні завдання 
передбачені у вигляді підготовки рефератів згідно однієї із запропонованих тем у розрізі аналізу або практичного 
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застосування в сучасних умовах розвитку економіки України та завдання завдання практичного характеру з тем: 
“Грошовий оборот і грошові потоки”, “Грошовий ринок” та “Грошові системи”. 

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, завдання та вимоги до 
самостійної та індивідуальної роботи містяться в Методичних рекомендаціях для проведення практичних занять, 
виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів вищої освіти на 
початковому (короткий цикл) рівні спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної 
форм навчання та системі MOODLE. 

Вивчення дисципліни передбачає виконання науково-дослідного завдання у вигляді підготовки матеріалів для 
публікації у збірниках наукових праць або науково-практичних конференцій за що студент отримує відповідний бал. 
Напрями науково-дослідних завдань: 

- аспекти функціонування грошово - кредитної системи України; 
- аспекти грошово – кредитної політики держави. 
 
Замість науково-дослідницької роботи студенти можуть отримати 10 балів за вивчення онланй курсу 

«Финансовые рынки и институты (Financial Markets and Institutions)» на платформі COURSERA 
(https://www.coursera.org/), посилання на курс: https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki 

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та 
індивідуальної роботи містяться в системі MOODLE у наступних: 

1. Методичні вказівки і завдання для проведення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з 
дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування», освітній рівень – молодший бакалавр. 

2. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит». 
3. Тестові завдання для підсумкового контролю знань здобувачів освіти денної та заочної форми навчання 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній рівень – молодший бакалавр з дисципліни 
«Гроші та кредит». 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
1. Алексєєв І.В. Гроші та кредит: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 312 с. 
2. Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навчальний посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. – К. : Центр учбової 
літератури, 2019. 424 с. 
3. Гроші та кредит : навч. посіб. для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Ч. 1. Гроші. / Шевчук І.Л., Ставерська Т.О., Жилякова О.В. та ін. . Х. : Видавець Іванченко 
І.С., 2018. – 271 с. 
4. Іванчук Н. В. Гроші і кредит: навчальний посібник. Острог: Видавництво Національно- го університету «Острозька 
академія», 2021. 332 с. 
5. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник / Д. І. Коваленко.– 3-е видання. - К. : Центр 
учбової літератури, 2019. 352 с. 
6. Щетинін А. І. Гроші та кредит : навчальний посібник / Щетинін А. І. –Дніпро : Університет митної справи та 
фінансів, 2019. – 163 с. Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси». 

 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1.Бурковська А. В., Лункіна Т. І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції  в сучасних умовах : навч. 
посіб. К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с. 
2. Гроші і кредит : навч.-метод. посібник / Т. В. П’ятак, Н. О. Власова . - Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-
т. Харків: Іванченко І. С., 2016. 182 с. 
3. Крупка М. І. та ін. Гроші та кредит : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Л. : Вид. центр 
ЛНУ ім. І.Франка, 2012. 406 с.  
4. Круш П. В., Алексєєв В. Б. Гроші та кредит: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2013. 216 с. 
5. Навчальний посібник: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М.М.Дученко, 
Ю.О.Єрешко, О.А. Шевчук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,43 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 
108 с. URL:https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf 
6. Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : посібник для ст.- ів ВНЗ. К. : Кондор, 2019. 592 с. 

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua. 
2. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: http:// www.me.gov.ua. 
3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua. 
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
5. Електронний каталог Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу: 
www.nbuv.gov.ua. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 

ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

1. Смирна О.В. Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні / О.В. Смирна, О.А. 
Береславець // Бізнес-Інформ. – 2020. - №1. - C. 324–330. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-324-330. 
(Index Copernicus) 
2. Смирна О.В. Проблеми та напрями акумулювання фінансових ресурсів підприємствами на фінансовому ринку 
[Електронний ресурс] / О. Смирна, А. Арієнчук // Ефективна економіка. – 2020. - №2. – Режим доступу 

https://www.coursera.org/
https://ru.coursera.org/learn/finansovye-rynki
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7666 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.75 (Index Copernicus (IC).  
3. O. Smyrna, Access to Finance as a Driver Innovation /I. Vasylchuk, N. Izmaylova, O. Smyrna, T. Petrishyna and K. 
Slusarenko // International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2021 (ISC-SAI 2021). SHS Web of 
Conferences 100, 01020 (2021) DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110001020 
4. A.Suprun, O.Smyrna, N.Voloshanyuk, T.Petrishina, O. Tereshchenko Monetary Relations Transformation in the Digital 
Economy // III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) 

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.036 

5. Смирна О. В., Ізмайлова Н. В. Сучасний стан та проблеми формування капіталу українських підприємств в 
умовах кризових явищ. Ефективна економіка. 2022. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9904. 
DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.92 
6. Смирна О.В., Татарова Д.О. Проблеми формування джерел фінансування українських підприємств. Матеріали 
I Міжнародної науково-теоретичної конференції «Science of XXI century: development, main theories and 
achievements» (24 грудня 2021 р., м. Гельсінкі). URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/24.12.2021 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та варіативних навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін Банківська справа, Фінансовий ринок, Міжнародні фінанси тощо. 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 32 8 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 71 121 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 15 15 

Курсова робота - - 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 25 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

10 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

   

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 не задовільно з можливістю повторного складання заліку FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
❖ не запізнюватися на заняття;   
❖ не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
❖ сумлінно готуватись до практичних занять, самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси 

для самостійної роботи;   
❖ при підготовці звіту з виконання індивідуальних завдань необхідно враховувати актуальність та достовірність 

наданих статистичних даних, якість аналітичних досліджень та наочність їх результатів (графічне 
відображення виявлених змін тощо). Звіт повинно бути надано у встановлені терміни.  

❖ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 
час виконання індивідуальних завдань та курсової роботи);   

❖ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання; 

https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.036
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/24.12.2021
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