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Опис дисципліни 

Дисципліна «Гроші та кредит» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування в майбутніх фахівців 

системи базових, фундаментальних знань з теорії грошей, організації грошового обігу, формування 

грошової системи, механізму функціонування грошового ринку, формування грошової пропозиції, 

розвитку інфляційних процесів, теорії кредиту і процента за кредит, роботи кредитної системи і 

взаємозв’язку її елементів, впливу монетарної політики центрального банку на економіку, напрямів 

діяльності інститутів кредитної системи, включаючи банки та спеціалізовані небанківські кредитно-

фінансові інститути, щодо грошово-кредитного обслуговування економічних агентів.  

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

5-й семестр 

8 / 8 
Суть і функції 

грошей 

Знати економічну термінологію, вміти пояснювати 

підходи до трактування суті грошей, як економічної 

категорії, робити порівняльну оцінку різних форм 

грошей, розуміти особливості виконання грошима 

функцій та знати, як вони реалізуються у конкретних 

практичних ситуаціях в економіці; розуміти ключові 

відмінності між повноцінними і неповноцінними 

грошима, причини демонетизації золота та його сучасну 

роль на фінансових ринках і у діяльності банківських 

систем; вміти аналізувати стан сучасних грошей 

відповідно до їх форм у вигляді паперових чи кредитних 

грошей з відповідними наслідками для інфляції, 

державних фінансів, у тому числі бюджетної та 

податкової системи, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств і банківської системи. 

Тести, 

питання  

6 / 6 
Основні теорії 

грошей 

Знати основні положення ключових теорій грошей, 

розуміти історичний контекст їхнього виникнення і 

розвитку, а також усвідомити роль провідних грошових 

теорій у обґрунтуванні конкретних напрямів їх 

практичного застосування в процесі реалізації 

Тести, 

питання 



монетарної політики центрального банку; розуміти 

вплив теорій грошей на перебіг економічних процесів. 

8 / 8 

Грошовий обіг 

і грошовий 

ринок 

Знати економічну сутність грошового обігу як процесу 

руху грошей; вміти охарактеризувати роль основних 

суб'єктів грошового обігу та особливості їх практичної  

взаємодії через схему грошових потоків в економіці; 

вміти пояснити взаємозв'язок між окремими видами 

грошових потоків; знати сутність грошової маси, 

порядок її структурування на агрегати, вміти 

прогнозувати її зміни; розуміти особливості побудови 

грошових агрегатів, функціонування законну грошового 

обігу; вміти розрахувати швидкість обігу грошей, 

визначити фактори, які на неї впливають; вміти 

здійснювати діагностику стану грошового обігу країни і 

монетизації ВВП на основі динаміки грошових агрегатів 

і грошової бази; знати механізм функціонування 

грошової емісії та основні канали надходження грошей в 

обіг, вміти розрізняти особливості первинної і вторинної 

емісії, знати принципи, методи та інструменти 

державного регулювання економіки через грошову 

емісію; розуміти та знати особливості функціонування 

грошового ринку, його структуру; знати поняття, цілі та 

мотиви формування попиту на гроші, вміти його 

зображати графічно; розуміти суть та механізм 

формування грошової пропозиції, вміти графічно 

зображати рівновагу на грошовому ринку та розуміти 

особливості її встановлення на грошовому ринку. 

Тести, 

питання, 

задачі 

6 / 6 
Грошові 

системи 

Знати сутність грошової системи, її функції і принципи 

побудови, а також основні елементи. Характеризувати 

основні типи грошових систем, розуміти еволюцію їх 

розвитку. Знати особливості формування грошової 

системи України, її елементи, а також особливості 

державного регулювання грошової сфери економіки 

Тести, 

питання 

6-й семестр 

10 / 6 

Інфляція та 

грошові 

реформи 

Розуміти та знати сутність інфляції та форми її прояву; 

вміти виявляти причини та оцінювати наслідки розвитку 

інфляційних процесів в економіці, вміти аналізувати 

прийнятність та дієвість конкретних засобів 

антиінфляційної політики у контексті функціонування 

кредитної і бюджетної систем, а також економіки і 

соціальної сфери загалом; знати сутність грошових 

реформ та основні способи здійснення грошових реформ 

як інструменту впорядкування грошового обігу і 

фінансової стабілізації економіки, розуміти дію 

основних факторів, які визначають необхідність 

проведення грошової реформи, а також конкретні 

механізми їх практичної реалізації. 

Тести, 

питання 

8 / 4 
Суть і функції 

кредиту 

Знати соціально-економічну сутність кредиту як 

економічної категорії, історичні аспекти його 

виникнення та економічні передумови формування 

кредитних відносин; знати закономірності руху кредиту 

та механізм дії його основних функцій у ринковій 

економіці, вміти характеризувати форми і види кредиту, 

а також принципи організації кредитних відносин та їх 

значення в сучасних умовах; розрізняти рух кредиту і 

Тести, 

питання, 

задачі 



позичкового проценту, розуміти суть проценту за кредит 

та знати основні способи його розрахунку, вміти 

оцінювати і використовувати відповідні знання на 

практиці щодо факторів, які впливають на зміну 

позичкового проценту. 

10 / 4 
Кредитні 

системи 

Розуміти та знати поняття, передумови становлення та 

структуру кредитної системи; розуміти призначення та 

види фінансового посередництва в економіці у контексті 

функціонування кредитної системи, вміти 

охарактеризувати її структуру та призначення основних 

елементів відповідно до принципів ієрархічної побудови 

за двома рівнями; знати організаційні та економічні 

засади функціонування банківської системи як основної 

складової кредитної системи, знати основні функції та 

операції центрального банку і комерційних банків, а 

також вміти охарактеризувати фактори, що визначають 

відмінності між банками та іншими посередниками 

фінансового ринку; розуміти економічне призначення, 

види, функції спеціалізованих небанківських фінансово-

кредитних інститутів та їх роль в економіці і на 

грошовому ринку у контексті діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Гроші та кредит» використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної 

роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; залік; екзамен. 



Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 

дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Гроші та кредит» визначається як 

середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Для заліку (5 семестр) 
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 

1. Опитування під час заняття 

(тема 1-2) – макс. 30 балів 

2. Тестування – макс. 30 балів 

3. Письмова робота – макс. 40 

балів (реферативні завдання) 

1. Опитування під час заняття 

(тема 3-4) – макс. 20 балів 

2. Тестування – макс. 20 балів 

3. Розв’язок задач – макс. 30 
балів 
4. Письмова робота – макс. 30 

балів 

1. Підготовка КПІЗ – макс. 40    

балів  

2. Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

3. Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 

 

Для іспиту (6 семестр) 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 

2 

Заліковий 

модуль 3 

Заліковий модуль 4 

(письмовий екзамен) 

 

Разом, % 

20% 20% 20% 40% 100 

1. Опитування під час 

заняття (тема  5-6)  – 

макс. 30 балів 

2. Тестування – макс. 

20 балів  

3. Розв’язок задач – 

макс. 20 балів 

4.Письмова робота – 

макс.  30 балів 

(реферативні питання) 

1. Опитування під 

час заняття (тема 

7) – макс. 15 балів 

2. Тестування – 

макс.  20 балів  

3. Розв'язок задач – 

макс. 15 балів 

4. Письмова робота 

– макс. 50 балів 

(реферативні 

питання) 

Підготовка 

КПІЗ – макс.  

40  балів 

Захист КПІЗ – 

макс.  40 балів  

Виконання 

завдань під час 

тренінгу – макс. 

20 балів 

Тестові завдання 

(100 тестів по 0,5 

бали за тест) – макс. 

50 балів  

Розв’язок задач – 

макс. 30 балів 

Теоретичне питання 

– макс. 20 балів 

 

 

 

 

100 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 


