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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 3  

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 5 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3/1 

- самостійна робота: 5/ 6 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: грошові та кредитні відносини ринкової економіки. 

Метою вивчення дисципліни є: формування системи базових знань з теорії грошей та 

кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи 

державної монетарної політики розвитку банківської справи. 

Передумови для вивчення дисципліни: мікроекономіка та макроекономіка, економіка 

підприємства, фінанси, фінанси підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки з наступними навчальними дисциплінами: фінанси, податки та 

податкова система, бухгалтерський облік, інвестування, звітність та оподаткування 

підприємства. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

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. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Сутність і функції 

грошей  

4 2 2    6 2 2     10 

2. Грошовий обіг і 

грошова маса  

4 2 2    7 2 2     10 

3. Грошовий ринок  4 2 2    8 2 2     10 

4. Грошові системи  4 2 2    6 2  2    10 

5. Інфляція і грошові 

реформи  

4 2 2    4 2  2    10 

6. Валютний ринок і 

валютні системи  

4 2 2    6 2  2    10 

7 Кількісна теорія 

грошей і сучасний 

монетаризм 

4 2 2            

8. Кредит у ринковій 

економіці  

4 

 

2 2    7       10 

9. Фінансові 

посередники 

грошового ринку  

4 2 2    8       10 

10. Центральні банки  4 2 2    5       10 

11. Комерційні банки  4 2 2    6       9 

12. Міжнародні 

валютно-кредитні 

установи та форми їх 

співробітництва з 

Україною  

4 2 2    5       5 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 
Сутність грошей та їх роль.  

Гроші як економічна категорія.  

Дві концепції походження грошей: раціоналістична та еволюційна.  

Історія походження грошей.  

Функції грошей.  

Тема 2. Грошовий обіг та грошова маса 
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.  

 

Тема 3. Грошовий ринок 
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.  

12. Місце, основа й роль монетарної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. 

 

Тема 4. Грошові системи 
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. 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 
1. Поняття інфляції. 

2. Види і типи інфляції.  

3. Поняття грошової реформи.  

4. Типи грошових реформ. 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 
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 риски.  

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
1. Поняття грошей; гроші при простому товарному підприємстві; гроші при капіталізмі.  

2. Теорії грошей; кількісна теорія грошей. 

3. Поняття і суб’єкт грошово-кредитної політики. 

4. Місце монетарної політики в загальнодержавної економічної політиці. Інституційна основа 

монетарної політики на сучасному етапі розвитку економіки України.  

5. Роль монетарної політики.  

6. Інструменти грошово-кредитної політики держави. 

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці 

1. Структурні зміни грошово-кредитної системи. 

2. Кредитна система України, її еволюція, види кредитних установ. 

3. Установи банківської системи.  

4. Кредитний потенціал комерційного банку.  

5. Сутність кредиту та його роль.  

6. Класифікація кредитів комерційних банків. 

7. Умови кредитної угоди. 

8. Кредитні операції з цінними паперами.  

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 
1. Грошовий обіг, його зміст. 

2. Класична модель кругообігу потоків товарів та послуг і потоків грошових платежів.  

3. Кредитна система країни, її еволюція. 

4. Ієрархічні структури кредитної системи.  

5.  

Тема 10. Центральні банки 
1. Кредитна система України. 

2. Види кредитних установ. 

3. Національний банк України. Функції Національного банка України.  

 

Тема 11. Комерційні банки 
1. Комерційні банки, порядок їх створення. 

2. Сутність і економічні основи діяльності комерційного банку. 

3. Специфіка комерційного банку як підприємства. 

4. Функції комерційних банків 

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною 
1. Валютна політика Національного банку України. 

2. Валютні регулювання держави. 

3. Валютний контроль в Україні. 

4. Міжнародні взаємовідносини України і участь її в міжнародних фінансових організаціях.  

5. Міжнародний валютний фонд, його ціль, історія створення.  

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса 

Тема 3. Грошовий ринок  

Тема 4. Грошові системи  

Тема 5. Інфляція і грошові реформи  



Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці  

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку  

Тема 10. Центральні банки 

Тема 11. Комерційні банки 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми  

їх співробітництва з Україною 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Гроші і кредит» становить 72 год. для  студентів денної 

форми навчання та 108 год. для студентів заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних 

знань з дисципліни «Гроші і кредит»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка рефератів (доповідей); 

 рішення задач; 

 підготовка до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 

2. Підготовка до семінарських занять 20 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну підготовку, 

в тому числі конспектування за заданим планом 

10 

5. Виконання тестових завдань та розв’язання задач 10 

6. Підготовка рефератів 13 

7. Робота з інтернет-ресурсами 5 

  72 

  Заочна форма навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 

2. Підготовка до семінарських занять 10 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну підготовку, 

в тому числі конспектування за заданим планом 

48 

5. Виконання тестових завдань та розв’язання задач 10 

6. Підготовка рефератів 20 

7. Робота з інтернет-ресурсами 6 

  108 

 
Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на денній 

та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до 

кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  

здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних 



інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька 

рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування курсів і 

у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та інших. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Теми рефератів: 

1. Економічна сутність та походження грошей.  

2. Еволюційний процес розвитку форм грошей в Україні. 

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

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

5. Роль держави у розвитку форм грошей. 

6. Роль грошей у розвитку ринкової економіки. 

7. Особливості організації грошового обороту в Україні.  

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

застосування. 

9. Проблеми та перспективи вексельного обігу в Україні.  

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

11. Грошова маса та механізм її зміни в обороті. 

12. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні.  

13. Державне регулювання грошової сфери в Україні. 

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

розвитку. 

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

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

17. Шляхи забезпечення рівноваги на грошовому ринку.  

18. Цінні папери в економічному обороті України.  

19. Фондовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку.  

20. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні.  

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

21. 6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

22. 6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

23. 6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

24. 6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

25. 6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7.ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні джерела 

 

1. Аранчій В. І. Гроші і кредит: навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2015. 364 с. 

2. Бандурка О. М., Глущенко В.В., Глущенко А.С. Гроші та кредит: навчальний посібник 

Львів: Магнолія, 2015. 368 с. 

3. Глущенко С.В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок: підручник. К.: НаУКМА, 2015. 300 с. 

4. Гурова К.Д., Шелест О.Л., Колупаєва І.В. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. Х.: Світ 

Книг, 2015. 672 с. 



5. Сисоєва К. Ф. Гроші і кредит: в схемах та таблицях: навч. посіб. К.: Ліра - К, 2015. 245 с. 

6. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал: Дане видання присвячене 100-річчю 

КНЕУ. Київ: КНЕУ, 2014. 197 с. 

7. Черкашина К.Ф., Сисоєва Л.Ю. Гроші і кредит: в схемах та таблицях: навчальний 

посібник. Київ.: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. 214 с. 

8. 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  

9. 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_Гроші%20і%20кредит_Іванчук_НВ.pdf  

 

Допоміжні джерела 

1. Коваленко В.В. Грошово-кредитна політика та її вплив на подолання структурних 

дисбалансів економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 

445–449. 

2. Матросова Л.М. Сучасні проблеми монетарної політики НБУ в умовах розвитку 

національної економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 500–

505. 

3. Вовченко О.С.Теоретичні аспекти визначення сутності сучасного банку. Економіка та 

держава. 2015. № 4. С. 85-87. 

4. Шумська С.С. Гроші та економічна динаміка в Україні: теорія та емпіричні оцінки 

взаємозв’язку. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 11, С. 603–611. 

5. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка.  Тернопіль : ТНЕУ, 

2018.  892 с. file:///C:/Users/Админ/Downloads/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf 

6. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент спеціальності 

«Логістика») / Харків. нац. унт міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. Є. Лелюк.  Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.  33 с.  

7. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б.: Нар. укр. 

акад.  Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019.  592 с. https://condor-

books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=904  

8.Метіль Т.К., Герасименко К. Проблема високих ставок у кредитуванні.  Міжнародні, 

нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: збірник тез наукових 

робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та 

молодих учених (м. Київ, 28 вересня 2019 р.). Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. 

С. 60-64. 

 

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
file:///C:/Users/Админ/Downloads/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf
https://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=904
https://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=904

