
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Гроші і кредит 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:   заочна  

Освітній ступінь:   бакалавр         

Галузь знань:  для всіх галузей       

Спеціальність:  для всіх спеціальностей    

Освітня програма: для всіх спеціальностей   

Рік навчання:   3-4   Семестр:    5-8   

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 24- лекції; 24 - семінарські; 72  - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ:  Коваль Віктор Васильович       

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  доктор економічних наук, професор кафедри 

управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Робочій e-mail: victor-koval@ukr.net 

 Години консультацій на кафедрі:  П’ятниця, 14.40-16.00      

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Гроші і кредит» є вибірковим  компонентом підготовки здобувачів вищої 

освітнього ступеня «бакалавр»  та всіх спеціальностей.   

Дисципліна «Гроші і кредит» спрямована на формування у студентів системи базових 

знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового 

ринку як теоретичної основи державної монетарної політики розвитку банківської справи. 

Дисципліна орієнтує на формування сучасних понять грошових та кредитних відносин у 

ринковій економіці, а саме грошового обігу, інфляції, валютного ринку, кредиту, діяльності 

банків та посередників, а також формування та шляхи удосконалення вітчизняних та 

міжнародних грошово-кредитних відносин. 

Зміст  дисципліни «Гроші і кредит» розкривається через вивчення 12 тем. У темі № 1 

представлено теоретичні основи сутності грошей та їх роль у житті держави та суспільства, 

розкрито сутність грошей як економічної категорії, детально розглянуто дві концепції 

походження грошей: раціоналістичну та еволюційну. Крім того, тема № 1 розкриває історію 

походження грошей, їх еволюцію, розвиток та трансформування грошової системи, освітлює 

головні функції грошей та детально розкриває їх зміст. 



Тема № 2 розкриває поняття та зміст грошового обігу, детально розглядає класичну 

модель кругообігу потоків товарів, послуг та грошових платежів, визначає поняття грошової 

маси, а також її показників – агрегатів грошової маси М0, М1, М2, М3, розглядає 

безготівковий грошовий обіг, а саме його сутність та значення в системі товарно-грошових 

відносин. Також у темі представлена широка класифікація безготівкових розрахунків та 

принципи організації безготівкових розрахунків.  

У темі № 3 розкрито сутність дерегулювання кредитних і фінансових ринків, ринку 

короткострокового та середньострокового капіталу; представлено структуру сучасного ринку 

позикових коштів: кредитна система, інвестиційна система (ринок цінних паперів), основні 

джерела позикового капіталу, функції строку позикових капіталів і особливості його 

розвитку; організацію інвестицій, основи організації інвестиційної діяльності банків. Крім 

того, в темі детально розглянуто види цінних паперів і операції з ними, банківські операції з 

фондовими цінними паперами, інвестиційна політика і фактори, які впливають на неї. Тема 

розглядає сутність і роль грошово-кредитної політики; управління й регулювання грошового 

ринку, суб’єктів грошово-кредитної політики, сутність, роль та місце монетарної політики, а 

також інструменти грошово-кредитної політики. 

Тема № 4 присвячена грошовій системі. Тут розглянуто поняття й елементи грошової 

системи, загальні елементи грошових систем, найменування грошової одиниці, види 

грошових знаків, основні типи грошових систем, системи металевого, паперово-грошового та 

кредитного обігу, грошова система України. У темі № 5 розкрито основні поняття інфляції., 

розглянуто види і типи інфляції, а також представлена їх детальна характеристика; 

розглянута грошова реформа, а саме її поняття та типи.  

Тема № 6 присвячена вивченню валютної системи та її елементів. Вона містить 

поняття валютної політики, її складових частин та організацій, валютну незалежність і 

валютну обмеженість, валютний курс, монетний паритет; типи валютних курсів, грошову і 

облікову політику, валютнв інтервенцію; розглядає міжнародні розрахункові операції, 

валюту цін і валюту платежу, валютні ризики.  

У темі № 7 представлена загальна характеристика грошей, теорії грошей, поняття і 

суб’єкт грошово-кредитної політики, розкрито місце монетарної політики в 

загальнодержавної економічної політиці, розглянуто інституційну основу монетарної 

політики на сучасному етапі розвитку економіки України, роль монетарної політики, а також 

інструменти грошово-кредитної політики держави.  

Тема № 8 присвячена вивченню кредиту у ринковій економіці. В темі розглянуто 

структурні зміни грошово-кредитної системи, кредитну систему України, її еволюція, види 

кредитних установ, діяльність установ банківської системи, кредитний потенціал 

комерційного банку, розкрито сутність кредиту та його роль, представлена класифікація 

кредитів комерційних банків, умови кредитної угоди. 

Тема № 9 розглядає грошовий обіг, його зміст, класичну модель кругообігу потоків 

товарів та послуг і потоків грошових платежів, кредитну систему країни, її еволюція, 

ієрархічні структури кредитної системи. У темі № 10 розкрито зміст діяльності Центральних 

банків, а саме кредитна система України, види кредитних установ, основи діяльності 

Національного банку України, зазначено головні функції Національного банку України. 

У темі № 11 розглянуто комерційні банки, порядок їх створення, сутність і економічні 

основи діяльності комерційного банку, специфіка комерційного банку як підприємства, 

функції комерційних банків. 

У теми 12 розглянуто міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною. 



Передумовами для вивчення дисципліни є отримання теоретичних та практичних 

знань з наступних дисциплін: «Економіка підприємства», «Мікроекономіка та 

макроекономіка», «Маркетинг», тощо. 

Дисципліна «Гроші і кредит» тісно пов’язана з іншими дисциплінами, такими як: 

«Мікроекономіка та макроекономіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Фінанси», «Фінанси 

підприємтва», «Статистика та економічний аналіз», «Планування та контроль на 

підприємстві», «Інвестування». 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

1. Знання: 

- закономірності функціонування грошового ринку; 

- основи монетарної політики держави; 

- структуру функціонування грошової системи; 

- закономірності розвитку і функціонування валютного ринку; 

- основні банківські операції; організацію діяльності банківської структури; 

- принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

 

2. Уміння: 

- оцінювати монетарну політику держави; 

- використовувати закономірності розвитку і функціонування валютного ринку у 

підприємницькій діяльності; 

- здійснювати основні банківські операції; 

- здійснювати організацію діяльності банківської структури; 

- застосовувати принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

 

3. Комунікація: 

- Показувати уміння працювати автономно та в команді, 

- мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних 

цілей. 

- Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації. 

 

4. Автономність та відповідальність: 

- Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

- Управління комплексними діями або проектами. 

- Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 

- Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Сутність і функції грошей       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Сутність грошей та їх роль у житті 

суспільства і держави.  

2. Гроші як економічна категорія.  

3. Концепції походження грошей: сутність 

та характеристика. 

4. Історія походження грошей.  

5. Основні функції грошей. 

1. Голюк В. Я. Фінанси, гроші та кредит: 

навч. посіб. Київ, 2017. 340 с. 

2. Івасів Б.С. Гроші і кредит: Підручник. 

Вид. 3-тє. Тернопіль. Карт-бланш. 2018. 510 

с. 

3. Фінанси: підручник. За ред. Лютого І. О. 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Ліра-К, 

2017. 727 c. 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 
 

  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: ознайомитись із сутністю та 

функціями грошей, основними концепціями 

та історією їх походження; дослідити зміст 

поняття «гроші як економічна категорія. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

1. Про платіжні системи та переказ коштів 

в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 

№2346-ІІІ (зі змінами та доповненнями).  

2. Баранова В. Г., Волохова І. С., 

Хомутенко В. П. Фінанси : навч. посібн. 

Київ: Ліра-К, 2017. 727 c.  

3. Національний банк України. – режим 

доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

 

Тема № 2. Грошовий обіг та грошова маса 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Зміст грошового обігу. 

2. Класична модель кругообігу потоків 

товарів, послуг та грошових платежів.  

3. Грошова маса; показники грошової 

маси – агрегати грошової маси М0, М1, М2, 

М3.  

4. Безготівковий грошовий обіг, сутність 

та його значення.  

5.  Класифікація безготівкових 

розрахунків, принципи організації 

безготівкових розрахунків. 

1. Кафтя М. А. Тенденції глобального 

економічного розвитку у розрізі впливу на 

світову банківську індустрію. 

Бізнеснавігатор. 2020. Вип. 4. С. 26-31. 

2. Ливдар М. В., Ярошевич Н.Б., Антощук 

І.А. Україна і міжнародний валютний фонд: 

особливості співпраці. Підприємництво та 

інновації. 2020. Вип. 13. С. 99-104.  

3. Дзюблюк О.В. Гроші та кредит: 

підручник. Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 891 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: вивчити зміст грошового обігу; 

ознайомитись із класичною моделлю 

кругообігу потоків товарів, послуг та 

грошових платежів, дослідити показники 

грошової маси, ознайомитись із сутністю 

1. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит: 

Навчальний посібник. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки. 2017. С. 253. 

2. Дзюблюк О. Сутнісні аспекти 

електронних грошей в умовах цифровізації 

банківського бізнесу. Вісник 

Тернопільського національного 

економічного університету. 2020. Вип. 2. - С. 



безготівкового грошового обігу 

безготівкових розрахунків. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання практичних завдань: 

 Грошова маса країни Х 

характеризується такими показниками 

(одиниць): готівкові гроші – 3,3; строкові 

депозити – 2,2; поточні рахунки – 2,1; 

розрахункові рахунки підприємств – 1,2; 

кошти клієнтів за трастовими операціями 

банків – 0,9; кошти Держстраху – 0,75. 

Розрахуйте агрегат М2. 

 Грошовий агрегат М1 дорівнює 10,7 

одиниць, поточні рахунки – 2,9, розрахункові 

рахунки підприємств – 2,5, строкові депозити 

– 25,1, кошти Держстраху – 1,8, кошти 

клієнтів за трастовими операціями банків – 

1,3. Чому дорівнює агрегат М0? 

76-92.  

3. Урядовий портал. - режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  

4. 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.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018.  108 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/

groshi_kredyt_konspekt.pdf  

5. Іванчук Н. В. Гроші і кредит : 

навчальний посібник. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька 

академія», 2021. 332 с. 

https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гро

ші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf 

 

Тема № 3. Грошовий ринок 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (3 год.): 

1. Дерегулювання кредитних і фінансових 

ринків.  
2. Ринок короткострокового та 

середньострокового капіталу.  
3. Структура сучасного ринку позикових 

коштів: кредитна система, інвестиційна 

система (ринок цінних паперів).  
4. Основні джерела позикового капіталу, 

функції строку позикових капіталів і 

особливості його розвитку.  
5. Організація інвестицій, основи 

організації інвестиційної діяльності банків.  
6. Види цінних паперів і операції з ними.  
7. Банківські операції з фондовими 

цінними паперами.  
8. Інвестиційна політика і фактори, які 

впливають на неї.  
9. Сутність і роль грошово-кредитної 

політики; управління й регулювання 

грошового ринку.  
10. Суб’єкти грошово-кредитної 

політики.  
11. Цільова направленість монетарної 

політики.  

1. Малахова О. Л., Іващук О.О. 

Детермінанти формування попиту на гроші в 

Україні. Молодий вчений. 2019. № 6(2). С. 

187-197.  

2. Лисяк Л.В., Качула С.В., Міщенко Л.О., 

Міщенко Д.А. Фінанси: навчальний 

посібник. Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2017. 

298 с.  

3. 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.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018.  108 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/

groshi_kredyt_konspekt.pdf  

4. Іванчук Н. В. Гроші і кредит : 

навчальний посібник. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька 

академія», 2021. 332 с. 

https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гро

ші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf


12. Місце, основа й роль монетарної 

політики. Інструменти грошово-кредитної 

політики. 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: ознайомитись із перегулюванням 

кредитних і фінансових ринків, структурою 

ринку короткострокового та 

середньострокового капіталу, видами цінних 

паперів та операцій з ними; розглянути 

інвестиційну політику та її роль у 

регулюванні грошового ринку тощо. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання ситуаційного завдання: 

Знайдіть відмінність показника «грошова 

база» від грошової маси. За допомогою яких 

заходів грошово-кредитної політики 

регулюють обсяги грошової маси та 

грошової бази? 

1. Алексєєв І.В., Бондарчук М.К. Гроші та 

кредит : навч. посіб. Львів : видавництво 

Львівської політехніки, 2017. 216 с. 

2. Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг : 

Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-

14#Text (дата звернення 09.09.2021). 

3. Матвєєва О. М., Костюнік О.В. Сучасна 

концепція трактування економічної сутності 

грошових коштів та виокремлення їх 

класифікаційних ознак. Економіка. Фінанси. 

Право. 2021. № 4(3). С. 16-20. 

 

Тема № 4. Грошові системи 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття й елементи грошової системи. 

2. Загальні елементи грошових систем.  

3. Найменування грошової одиниці, види 

грошових знаків  

4. Основні типи грошових систем.  

5. Системи металевого, паперово-

грошового та кредитного обігу.  

6. Грошова система України. 

1. Румянцева Г.І. Гроші та кредит у тестах 

та задачах: навч. посіб. Нововолинськ: 

Міська друкарня, 2016. 127с. 

2. Про Національний банк України : Закон 

України від 20.05.1999 р. № 679-XIV (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-

14#Text (дата звернення 09.09.2021). 

3. Журнал «Гроші». – режим доступу: 

http://www.dengi.ua/ 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: розглянути поняття й елементи 

грошової системи, загальні елементи 

грошових систем, дослідити типи грошових 

1. Дзюблюк О.В. Гроші та кредит: 

підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 892 с. 

2. Особенности P2P–кредитования в 

Украине и мире // Фінансовий портал 

України. 2017 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://1fin.biz/osobennosti–



систем, системи металевого, паперово-

грошового та кредитного обігу, а також 

грошову систему України. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Написання реферату. 

p2p–kreditovaniya–v– ukraine–i–mire.  

3. Національний банк України. – режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/ 

 

 

Тема № 5. Інфляція та грошові реформи. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття інфляції.  

2. Види і типи інфляції.  

3. Поняття грошової реформи.  

4. Типи грошових реформ. 

1. Дудченко М.М., Єрешко Ю.О., Шевчук 

О.А. Навчальний посібник: Конспект лекцій 

з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»: 

навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018. 108 с. 

2. Шишкіна О.В., Дубина М.В. Гроші та 

кредит: теорія і практика (у схемах і 

таблицях) : навч. посіб. Чернігів. нац. 

технол. ун-т. Чернігів : Видавництво 

Брагинець О. В., 2018. 570 с.  

1. Румянцева Г.І. Гроші та кредит у тестах 

та задачах: навч. посіб. Нововолинськ: 

Міська друкарня, 2016. 127с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: розкрити зміст поняття «інфляція» 

та «грошова реформа», дослідити види і типи 

інфляції та типи грошових реформ. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання ситуаційного завдання: 

Поясніть різницю між поняттями грошового 

потоку та грошового обігу. Дайте 

характеристику основним грошовим 

потокам, які зв’язують державу з 

економічною системою країни. 

1. Лисяк Л.В., Качула С.В., Міщенко Л.О., 

Міщенко Д.А. Фінанси: навчальний 

посібник. Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2017. 

298 с.  

2. Про Національний банк України : Закон 

України від 20.05.1999 р. № 679-XIV (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-

14#Text (дата звернення 09.09.2021).  

3. Алексєєв І.В., Бондарчук М.К. Гроші та 

кредит : навч. посіб. Львів : видавництво 

Львівської політехніки, 2017. 216 с. 

 

Тема № 6. Валютний ринок і валютні системи 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

1.  

http://www.bank.gov.ua/


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Валютна система та її елементи. 
2. Валютна політика, її складові частини 

та організації.  
3. Валютна незалежність і валютна 

обмеженість.  
4. Валютний курс, монетний паритет; 

типи валютних курсів. 
5. Грошова і облікова політика. 
6. Валютна інтервенція.  
7. Міжнародні розрахункові операції. 
8. Валюта цін і валюта платежу.  

9. Валютні ризики. 

1. Дзюблюк О.В. Гроші та кредит: 

підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 892 с. 

2. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: 

навч. посіб. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2017. 340 с. 

3. Журнал «Гроші». – режим доступу: 

http://www.dengi.ua/ 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: розкрити зміст валютної системи, 

валютної політки, грошової та облікової 

політики, валютної інтервенції; дослідити 

сутність міжнародних розрахункових 

операцій та валютних ризиків. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання індивідуальних тестових 

завдань.  

1. Дзюблюк О.В. Гроші та кредит: 

підручник. Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 891 с. 

2. Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова 

О.Г. Фінанси: навчальний посібник: експрес 

курс. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. 

262 с. 

3. Про банки і банківську діяльність : Закон 

України від 07.12.2000 р. № 2121-III (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-

14#Text (дата звернення 09.09.2021). 

 

Тема № 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 
 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: розкрити поняття грошей; гроші при 

простому товарному підприємстві; гроші при 

капіталізмі; дослідити теорії грошей; 

визначити роль монетарної політики в житті 

держави; назвати та охарактеризувати 

інструменти грошово-кредитної політики 

держави. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 
4. Виконання практичних завдань:  

 Визначте прибуток банку за 

1. Кафтя М. А. Стратегічні пріоритети 

реформування міжнародного валютного 

фонду як функціонального інституту 

міжнародних фінансових відносин. 

Економічний простір. 2020. № 159. С. 13-16. 

2. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит: 

Навчальний посібник. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки. 2017. С. 253. 

3. 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. 



наступними даними: сума коштів на 

депозитах – 456 млн. грн.; норма 

резервування – 15%; ставка відсотка: за 

депозитами – 20%, за кредитами – 40%. При 

цьому всі можливі вільні ресурси банк надав 

у позику. 

 Визначте прибуток банку за 

наступними даними: сума коштів на 

депозитах – 246 млн. грн.; норма 

резервування – 14%; ставка відсотка: за 

депозитами – 25%, за кредитами – 45%. При 

цьому всі можливі вільні ресурси банк надав 
у позику. 

Шевчук.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018.  108 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/

groshi_kredyt_konspekt.pdf  

4. Іванчук Н. В. Гроші і кредит : 

навчальний посібник. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька 

академія», 2021. 332 с. 

https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гро

ші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf 

 
Тема № 8. Кредит у ринковій економіці 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 
 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: охарактеризувати структурні зміни 

грошово-кредитної системи; дослідити 

кредитний потенціал комерційного банку та 

умови кредитної угоди. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання індивідуальних тестових 

завдань.  

1. Голюк В. Я. Фінанси, гроші та кредит : 

навч. посіб. Київ, 2017. 340 с. 

2. Федорчук А.В. Кредиты без 

посредников. Дзеркало тижня. 2017. № 37. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : 

https://zn.ua/business/kredity–bez–posrednikov– 

otechestvennym–zaemschikam–predlagayut–

samim–iskat– sebe–kreditorov–_.html. 

3. Національний банк України. – режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/  

 

Тема № 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 
 

Семінарське заняття (2 год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

1.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

1. Івасів Б.С. Гроші і кредит: Підручник. 

Вид. 3-тє. Тернопіль. Карт-бланш. 2018. 510 

с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://zn.ua/business/kredity–bez–posrednikov–%20otechestvennym–zaemschikam–predlagayut–samim–iskat–%20sebe–kreditorov–_.html
https://zn.ua/business/kredity–bez–posrednikov–%20otechestvennym–zaemschikam–predlagayut–samim–iskat–%20sebe–kreditorov–_.html
https://zn.ua/business/kredity–bez–posrednikov–%20otechestvennym–zaemschikam–predlagayut–samim–iskat–%20sebe–kreditorov–_.html


завдань: дати визначення поняття «грошовий 

обіг», охарактеризувати класичну модель 

кругообігу потоків товарів та послуг і 

потоків грошових платежів; дослідити 

ієрархічні структури кредитної системи. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Написання реферату.  

2. Стрільчук Ю.І. Інноваційні підходи до 

банківського кредитування населення. 

Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 684–

689. 

3. Міністерство фінансів України .- режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua/ 

 

Тема № 10. Центральні банки 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: дослідити основні поняття 

кредитної системи, види кредитних установ. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання практичних завдань: 

 Як зміниться величина реального 

доходу, якщо номінальний доход 

збільшиться на 18%, а рівень цін зросте на 

11%? 

 Визначити індекс інфляції за 2 роки, 

якщо рівень інфляції за кожний з 24 місяців 

складає 3%. Як змінився реальний доход за 

зазначений період, якщо номінальний доход 

зріс на 12%? 

 Визначити швидкість обігу гривні за 

минулий рік та середню тривалість одного 

обігу, якщо обсяг ВВП становив 103,9 млн. 

грн. Середньорічний обсяг грошової маси — 

14,1 млн. грн. 

1. Шишкіна О.В., Дубина М.В. Гроші та 

кредит: теорія і практика (у схемах і 

таблицях) : навч. посіб. Чернігів. нац. технол. 

ун-т. Чернігів : Видавництво Брагинець О. В., 

2018. 570 с.  

2. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: 

навч. посіб. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2017. 340 с. 

3. Дзюблюк О.В. Гроші та кредит: 

підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 892 с. 

 

Тема № 11. Комерційні банки 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 
 



Семінарське заняття (2 год.): 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Самостійне виконання наступних 

завдань: дослідити порядок створення 

комерційних банків, розглянути економічні 

основи діяльності комерційного банку та 

його специфіку. 

3. Опрацювання першоджерел та 

навчальної літератури. 

4. Виконання практичного завдання: 

Визначити вид інфляції в кожній з країн на 

основі даних: 

А У  звітному  році  в  обіг  було  

випущено додатково  7,3  млрд.  грошових  

одиниць, в тому числі понад потребу  –  0,64 

млрд. гр. од 

Б  Ціна  імпортованих  в  країну  паливно-

мастильних  матеріалів  за  ІІІ  квартал 

підвищилась  на  170%,  рівень безробіття 

щоквартально зростає на 0,6% 

В  Надмірний  випуск  в  обіг  грошових 

одиниць  протягом  І  півріччя  склав  1,24 

млн.  гр.  од.  Держава встановила верхню  

межу  цін  на  основні споживчі товари 

Г  Дефіцит  бюджету  в  поточному  році 

становить  8,84%. Держава покриває свої 

витрати  за  рахунок емісії грошових коштів. 

1. Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова 

О.Г. Фінанси: навчальний посібник: експрес 

курс. Харків: Видавництво «ПромАрт», 

2018. 262 с. 

2. Національний банк України. – режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/  

3. 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.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018.  108 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/

groshi_kredyt_konspekt.pdf  

4. Іванчук Н. В. Гроші і кредит : 

навчальний посібник. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька 

академія», 2021. 332 с. 

https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гро

ші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf 

 

Тема № 11. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва 

з Україною 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 
 

Семінарське заняття (- год.): 
 Не передбачено навчальним планом 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Опрацювання лекційного матеріалу. 

2.Самостійне виконання наступних завдань: 

-Опрацювання першоджерел та навчальної 

літератури. 

-Виконання практичного завдання, 

написання есе на одну із пропонованих тем:  

1) Валютний контроль в Україні. 

1. Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова 

О.Г. Фінанси: навчальний посібник: експрес 

курс. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. 

262 с. 

2. Національний банк України. – режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/  

3. Навчальний посібник: Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Гроші та 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf


2) Міжнародні взаємовідносини 

України і участь її в міжнародних 

фінансових організаціях.  

3) Міжнародний валютний фонд, його 

ціль, історія створення.  

 

 

 

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.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018.  108 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/

groshi_kredyt_konspekt.pdf  

4. Іванчук Н. В. Гроші і кредит : 

навчальний посібник. Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька 

академія», 2021. 332 с. 

https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гро

ші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf  

 

Тематика рефератів: 

1. Розвиток форм грошей та грошових відносин. 

2. Економічна сутність та походження грошей. 

3. Грошова маса та швидкість обігу грошей. 

4. Грошові потоки, їх класифікація та механізм їх балансування. 

5. Інфляція: суть та методи подолання. 

6. Механізм банківського кредитування. 

7. Формування пропозиції грошей. 

8. Мета та методи регулювання грошового обігу. 

9. Інструменти грошово-кредитної політики. 

10. Грошовий ринок України та перспективи його розвитку. 

11. Вексельний обіг. 

12. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей. 

13. Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків. 

14. Механізми поповнення маси грошей в обороті. 

15. Ринок цінних паперів та перспективи його розвитку в Україні. 

16. Суть та формування попиту на гроші. 

17. Грошові реформи: необхідність та методи проведення. 

18. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. 

19. Теорії кредиту. 

20. Сучасний монетаризм та його вплив на здійснення грошово-кредитної політики. 

21. Необхідність і сутність кредиту. 

22. Форми та види кредиту і перспективи їх розвитку. 

23. Функції та закономірності руху кредиту. 

24. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України. 

25. Банківський кредит — основна форма кредиту. 

26. Міжнародний та державний кредит. 

27. Позичковий відсоток та його роль у розвитку економіки. 

28. Кредитна система України та проблеми її розвитку. 

29. Основи організації та функції банківської системи. 

30. Національний банк України та його функції. 

31. Комерційні банки їх види, операції та послуги. 

32. Роль банківської системи в ринковій економіці. 

33. Суть та види грошових систем. Становлення і розвиток грошової системи в Україні. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8419/1/Посібник_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf


34. Фінансово-кредитні установи небанківського типу. 

35. Валютне регулювання в Україні. 

36. Платіжний баланс та його регулювання. 

37. Валютна система України та перспективи її розвитку. 

38. Валютний ринок та механізм його регулювання. 

39. Валютний курс, основи його формування та регулювання. 

40. Міжнародні фінансово-кредитні організації. 

41. Економічна сутність та походження грошей. 

42. Еволюційний процес розвитку форм грошей в Україні. 

43. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей. 

44. Функції грошей в національному обороті та їх взаємозв’язок. 

45. Роль держави у розвитку форм грошей. 

46. Роль грошей у розвитку ринкової економіки. 

47. Особливості організації грошового обороту в Україні. 

48. Готівковий та безготівковий грошовий обіг: принципи організації та особливості 

застосування. 

49. Проблеми та перспективи вексельного обігу в Україні. 

50. Закон кількості грошей в обігу: сутність, вимоги та наслідки порушення. 

51. Грошова маса та механізм її зміни в обороті. 

52. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні. 

53. Державне регулювання грошової сфери в Україні. 

54. Грошово-кредитна політика центрального банку на сучасному етапі економічного 

розвитку. 

55. Грошовий ринок в Україні, його сутність і структура. 

56. Особливості прояву попиту, пропозиції і ціни на грошовому ринку. 

57. Шляхи забезпечення рівноваги на грошовому ринку. 

58. Цінні папери в економічному обороті України. 

59. Фондовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку.  

60. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 



є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

В-1 

1. Роль та призначення грошей у ринковій економіці. 

2. Структура сучасного ринку позичкових капіталів. 

3. Задача: Визначити коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви збільшення 

обсягу випуску продукції за рахунок раціональнішого використання сировини. 

Фактична маса сировини, що надійшла у виробництво – 320 т. Маса готової продукції 

– 120 т. Коефіцієнт виходу готової продукції в базовому році – 0,36. 

 

В-2 

1. Сталість грошей та механізм її забезпечення. 

2. Структура, функції та операційний механізм ринку цінних паперів. 

3. Задача: Грошова маса країни Х характеризується такими показниками (одиниць): 

готівкові гроші – 3,3; строкові депозити – 2,2; поточні рахунки – 2,1; розрахункові 

рахунки підприємств – 1,2; кошти клієнтів за трастовими операціями банків – 0,9; 

кошти Держстраху – 0,75. Розрахуйте агрегат М2. 

 

В-3 

1. Грошова маса і параметри її вимірювання за допомогою грошових агрегатів.  

2. Грошовий мультиплікатор та його вплив на грошову масу. 

3. Задача: Визначте прибуток банку за наступними даними: сума коштів на депозитах – 

246 млн. грн.; норма резервування – 14%; ставка відсотка: за депозитами – 25%, за 

кредитами – 45%. При цьому всі можливі вільні ресурси банк надав у позику. 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Перелік питань для самоперевірки: 

1. Необхідність та сутність грошей. 

2. Гроші як економічна категорія. 

3. Функції грошей, їх взаємозв’язок. 

4. Роль та призначення грошей у ринковій економіці. 

5. Сталість грошей та механізм її забезпечення. 

6. Грошова маса і параметри її вимірювання за допомогою грошових агрегатів. 

7. Грошовий мультиплікатор та його вплив на грошову масу. 

8. Закон грошового обігу. 

9. Суть та економічна основа грошового обігу. 

10. Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків. 

11. Види документів, які застосовуються у безготівкових розрахунках та засобах 

платежу. 

12. Форми безготівкових розрахунків. 

13. Розрахунки платіжними дорученнями. 



14. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.  

15. Розрахунки чеками. 

16. Розрахунки акредитивами. 

17. Операції з використанням векселів. 

18. Види векселів. 

19. Індосамент та його види. 

20. Інкасування векселів. 

21. Акцептні операції з векселями. 

22. Факторингові операції. 

23. Створення національної системи електронних платежів. 

24. Грошово-кредитна політика НБУ та її інструменти. 

25. Структура сучасного ринку позичкових капіталів. 

26. Функції ринку позичкових капіталів. 

27. Формування ринку позичкових капіталів в Україні. 

28. Кредитна система України. 

29. Структура, функції та операційний механізм ринку цінних паперів. 

30. Формування ринку цінних паперів в Україні. 

31. Грошова система та її елементи. 

32. Сучасна грошова система України. 

33. Основні типи грошових систем. 

34. Методи регулювання грошового обігу. 

35. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей. 

36. Сутність та причини інфляції. 

37. Основні типи інфляції. 

38. Державне регулювання інфляції. 

39. Грошові реформи як засіб радикальних змін грошової системи. 

40. Грошова реформа в Україні, її значення. 

41. Необхідність та сутність кредиту. 

42. Валютні відносини та валютні системи. 

43. Валютний курс і курсова політика. 

44. Регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні. 

45. Валютне регулювання і валютний контроль. 

46. Валютний ринок, його характеристика та структура. 

47. Валютні операції. Котирування валют. 

48. Металістична теорія грошей. 

49. Номіналістична теорія грошей. 

50. Кількісна теорія грошей. 

51. Теорія кредиту: натуралістична і капіталотворча. 

52. Кейнсіанська теорія грошово-кредитного регулювання. 

53. Монетарна теорія грошово-кредитного регулювання. 

54. Функції кредиту та його роль у розвитку ринкових відносин. 

55. Принципи кредитування. 

56. Форми та види кредиту. 

57. Позичковий процент. Процентна політика держави. 

58. Фактори, які впливають на розмір процентної ставки. 

59. Поняття кредитної системи та її структура. 

60. Кредитна реформа в Україні. 

61. Банківська система України. 

62. Небанківські фінансово-кредитні інститути. 



63. Центральні банки та їх роль в економіці держав. 

64. Національний банк України, його задачі та функції. 

65. Організаційна структура НБУ. 

66. Нагляд за діяльністю комерційних банків НБУ. 

67. Операції НБУ. 

68. Економічні важелі управління в банківській системі. 

69. Загальна характеристика комерційних банків та їх класифікація. 

70. Класифікація кредитів комерційних банків. 

71. Кредитний договір та його елементи. 

72. Етапи процесу кредитування. 

73. Методи банківського кредитування. 

74. Операції комерційних банків. 

75. Операції по залученню вкладів. 

76. Кредитні операції комерційних банків. 

77. Інвестиційні операції комерційних банків.  

78.  Банківські послуги. 

79. Платіжний баланс, його характеристика та структура. 

80. Методи балансування та регулювання платіжного балансу. 

81. Міжнародний кредит та його класифікація. 

82. Міжнародні розрахунки, їх умови та форми. 

83. Міжнародні кредитно-фінансові установи. 

84. Розрахунки платіжними дорученнями.  

85. Грошово-кредитна політика НБУ та її інструменти.  

86. Структура сучасного ринку позичкових капіталів.  

87. Функції ринку позичкових капіталів.  

88. Формування ринку позичкових капіталів в Україні.  

89. Структура, функції та операційний механізм ринку цінних паперів.  

90. Формування ринку цінних паперів в Україні. 

 
Приклад тестових завдань: 

1. Принципами функціонування НБУ є: 

а) підзвітність Кабінету Міністрів; 

б) вертикальна структура управління; 

в) економічна самостійність; 

г) централізація системи банку; 

д) єдність системи банку; 

є) незалежність банку. 

 

2. Як потрібно змінити норму обов'язкових резервів, якщо необхідно зменшити масу 

грошей в обігу: 

а) підвищити; 

б) знизити; 

в) залишити незмінною; 

г) спочатку підвищити, а потім знизити? 

 

3. У чому полягає головне завдання діяльності центрального банку: 

а) забезпечення сталості національних грошей; 

б) обслуговування комерційних банків; 

в) обслуговування уряду; 



г) контроль та регулювання стану грошового ринку? 

 

4. Термін "операції на відкритому ринку" означає: 

а) діяльність центрального банку з надання кредитів комерційним банкам;  

б)  діяльність  центрального  банку  зі  зміни  загальної  величини  поточних рахунків 

банку; 

в)  діяльність  центрального  банку  з  купівлі  або  продажу  державних  цінних паперів; 

г) діяльність центрального банку з рефінансування комерційних векселів 

 

5. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів 

населенню, то це приведе до: 

а) скорочення кредитних резервів комерційних банків; 

б) зменшення можливості розширення кредитів; 

в) збільшення рівня процентних ставок; 

г) розширення кредитних резервів комерційних банків; 

д) збільшення можливості розширення кредитів; 

є) зменшення рівня процентних ставок. 

 

6. Збільшення облікової ставки зазвичай призводить до: 

а) зростання цін на акції та облігації; 

б) зниження цін на акції та облігації; 

в) зростання цін на акції і зниженню цін на облігації; 

г) зниження цін на акції і збільшенню цін на облігації. 

 

7. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то це спрямовано на: 

а) зниження загальної величини резервів банків; 

б) збільшення загальної величини резервів банків; 

в) стимулювання зростання накопичень населення; 

г) сприяння зростанню кредитів, які надаються центральним банком. 

8. Зниження облікової ставки як інструменту грошово-кредитної політики призводить 

до обмеження ефекту, тому що: 

а)  центральний  банк  не  має  права  змінювати  облікову  ставку  в  значних розмірах; 

б) центральний банк не може прямо впливати на обсяг кредитів, які  надають 

комерційні банки; 

в) воно призводить до знищення курсу акцій та облігацій; 

г) воно компенсується збільшенням резервів комерційних банків. 

 

9. Яка з перелічених операцій зменшить кількість грошей в обігу: 

а) центральний банк зменшує норму обов'язкових резервів; 

б) центральний банк скуповує облігації (держави) у населення та банків; 

в) центральний банк знижує облікову ставку; 

г) центральний банк продає облігації комерційним банкам? 

 

10. Якщо центральний банк намагається збільшити об'єм ВНП, то які заходи він не 

повинен здійснювати: 

а) збільшити банківські резерви; 

б) збільшити грошові засоби на поточних рахунках; 

в) збільшити процентні ставки за надання кредитів; 

г) збільшити доступність кредитів? 



Задачі 

1. Сутність грошової бази. Відмінність показника «грошова база» від грошової маси. За 

допомогою яких заходів грошово-кредитної політики регулюють обсяги грошової 

маси та грошової бази? 

2. Грошова маса країни Х характеризується такими показниками (одиниць): готівкові 

гроші – 3,3; строкові депозити – 2,2; поточні рахунки – 2,1; розрахункові рахунки 

підприємств – 1,2; кошти клієнтів за трастовими операціями банків – 0,9; кошти 

Держстраху – 0,75. Розрахуйте агрегат М2. 

3. Визначте прибуток банку за наступними даними: сума коштів на депозитах – 246 млн. 

грн.; норма резервування – 14%; ставка відсотка: за депозитами – 25%, за кредитами – 

45%. При цьому всі можливі вільні ресурси банк надав у позику. 

4. Дайте визначення грошовим потокам. Чим вони відрізняються від грошового обігу?  

Дайте характеристику основним грошовим потокам, які зв’язують державу з 

економічною системою країни.  

5. Грошовий агрегат М1 дорівнює 10,7 одиниць, поточні рахунки – 2,9, розрахункові 

рахунки підприємств – 2,5, строкові депозити – 25,1, кошти Держстраху – 1,8, кошти 

клієнтів за трастовими операціями банків – 1,3. Чому дорівнює агрегат М0? 

6. Визначте прибуток банку за наступними даними: сума коштів на депозитах – 456 млн. 

грн.; норма резервування – 15%; ставка відсотка: за депозитами – 20%, за кредитами – 

40%. При цьому всі можливі вільні ресурси банк надав у позику. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 
Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною 

шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання розв’язання задач представлено у табл. 4. 

Таблиця 4.  

Критерії оцінювання розв’язання задач 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 
Розв’язання задачі є абсолютно вірним. Студент володіє знаннями методики 

здійснення розрахунків, вміє нестандартно підходити до розв’язання задач 

(вирішення ситуацій) та робити обґрунтовані висновки. 

4 бали Задача розв’язана вірно, але обґрунтування висновків  є недостатнім  



3 бали 
Задача розв’язана вірно, але немає висновків та хід розв’язання задачі (вправи, 

ситуації) не подано. 

2 бали При розв’язанні задачі  виявлені неточності, помилки в розрахунках. 

1 бал Практичне завдання розв’язане невірно. 

0 балів Не було спроби розв’язати задачу розв’язання задачі. 

Здобувач вищої освіти має бути оцінений не менш як з 70% семінарських занять, 

передбачених навчальним планом. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не був оцінений з 

відповідної кількості занять, він отримує 0 балів за кожне заняття, з якого мав бути оцінений. 

При цьому здобувачу вищої освіти може бути зараховано виконання індивідуальних завдань 

за певне заняття якщо він не був оцінений за результатами проведення семінарського заняття. 

Основними видами індивідуальних завдань є: підготовка доповідей, рефератів, 

роз'язування задач, вирішення ситуаційних завдань, тощо.  

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела, якісна презентація результатів власного 

дослідження.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач освіти 

може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання 

індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження 

онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах ЕdEra,  

Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про 

успішне проходження курсу. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30».  Загальна 

оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожне 

питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 0,3. 

Критерії оцінювання теоретичних та практичних завдань, які включено до проміжного 

контролю, наведено у табл. 3-4. У разі, якщо здобувач вищої освіти за проміжний контроль 

отримав менше ніж 16 балів, то він вважається таким, що не склав проміжний контроль. У 

графі «проміжний контроль» виставляється 0 балів. 

 

Критерії оцінювання при організації освітнього процесу із застосуванням 

технологій дистанційного навчання 
 

У разі проведення освітнього процесу у дистанційному режимі, порядок його 

організації регулює «Положення про організацію освітнього процесу із застосуванням 

технологій дистанційного навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті» (http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-

procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf). 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf


Дистанційний режим навчання передбачає проведення навчальних занять, 

контрольних заходів та самостійної роботи здобувачів відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни. 

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу під час синхронного режиму 

навчання може здійснюватися через онлайн-платформи проведення відео конференцій Google 

Meet або Zoom. 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється під час 

проведення дистанційних занять, а також шляхом оцінювання самостійних індивідуальних і 

групових завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі та надсилаються 

до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або Google Classroom). 

Завдання проміжного контролю виконуються здобувачами освіти в електронній формі 

та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або Google 

Classroom), які оцінюються за поданим вище алгоритмом. 

 

Викладач           Коваль В.В.  
                 (підпис)       (ПІБ) 
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