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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсягдисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов`язкова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, 

репродуктивний метод, аналітико-синтетичний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 

Кишакевич Богдан Юрійович 

E-mail: b_kyshakevych@ukr.net 

доктор економічних наук, професор 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів системи спеціальних знань з теорії 

грошей та кредиту, а також наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних відносин і  

закономірностей функціонування грошового ринку. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Гроші і кредит» студент повинен: 

− знати сутність, походження і функції грошей;  

− вміти аналізувати структуру грошової маси;  

− розуміти організаційно-економічний механізм функціонування грошового ринку;  

− знати основні причини виникнення та соціально-економічні наслідки інфляції; 

− знати принципи, функції та види кредиту;  

− мати навички дослідження інституційної структури грошово-кредитного ринку України;  

− знати основні напрями діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних інститутів у 

сфері грошово-кредитного обслуговування економічних суб’єктів; 

− знати основні інструменти грошово-кредитного регулювання та вміти оцінювати їхній вплив 

на перебіг макроекономічних  процесів; 

− вміти аналізувати основні засади грошово-кредитної політики. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



− Здатність до виявлення та визначення взаємозв'язку економічних явищ, кількісного та 

якісного їх вимірювання. 

Фахові компетентності: 

− Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

− Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Програмні результати навчання: 

− Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

− Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

− Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне 

мислення. 

 Розуміти закономірності у сфері фінансових та грошово-кредитних відносин держави, 

господарюючих суб’єктів та населення. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Економічна теорія», «Макроекономіка». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Економіка і фінанси підприємств», «Аналіз фондових ринків та 

інвестиційних процесів». 

4. Програма дисципліни. 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Раціоналістична концепція грошей. Еволюційна концепція походження грошей. Сутність поняття 

«гроші». Властивості грошей. Форми грошей. Повноцінні гроші. Неповноцінні гроші. Монета. 

Білонна монета. Паперові гроші. Кредитні гроші. Вексель. Чек. Депозитні гроші. Електронні 

(цифрові) гроші. Функція грошей. Міра вартості. Засіб обігу. Засіб платежу. Засіб 

нагромадження. Світові гроші.  

Тема 2.  Грошовий оборот і грошові потоки 

Сутність поняття «грошовий оборот». Готівковий і безготівковий грошовий оборот. Грошові 

потоки. Суб’єкти грошового обороту. Модель сукупного грошового обороту.  Грошова маса. 

Метод агрегування. Ліквідність. Структура грошової маси. Грошові агрегати. Грошова база. 

Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу. 

Тема 3. Грошовий ринок 

Економічна сутність поняття «грошовий ринок». Пряме фінансування. Опосередковане 

фінансування. Функції грошового ринку. Особливості грошового ринку. Структура грошового 

ринку. Ринок грошей. Ринок капіталів. Ринок позичкових зобов’язань. Ринок цінних паперів 

(фондовий ринок). Валютний ринок. Міжбанківський ринок. Відкритий ринок. Попит на гроші. 

Чинники формування попиту на гроші.  Трансакційний мотив попиту на гроші. Спекулятивний 

мотив попиту на гроші. Мотив завбачливості.  Пропозиція грошей. Чинники формування 

пропозиції грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор. Роль банків у формуванні пропозиції 

грошей. Рівновага на грошовому ринку. 

Тема 4. Інфляція та грошові реформи 

Поняття інфляції. Причини виникнення інфляції. Повзуча інфляція. Помірна інфляція. 

Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Супергіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції 

(витрат виробництва). Методи вимірювання інфляції. Індекс споживчих цін (ІСЦ). Індекс цін 

ВВП. Загальний індекс інфляції. Економічні  наслідки  інфляції. Соціальні наслідки інфляції. 

Грошова реформа. Деномінація. Нуліфікація. Девальвація. Ревальвація. Грошова реформа в 

Україні. Антиінфляційна політика. Дефляційна політика. Політика доходів. Індексація.  

Тема 5. Кредит у ринковій економіці 

Економічна сутність кредиту. Кредитні відносини. Суб’єкти кредитних відносин.  Ознаки 

кредитних відносин. Кредитний ринок. Основні чинники функціонування кредитного ринку 

України. Натуралістична та капіталотворча концепції кредиту. Функції кредиту. Принципи 

кредитування. Міжгосподарський кредит. Банківський кредит. Споживчий кредит. Державний 

кредит. Міжнародний кредит. Позичковий процент. Макро- та мікроекономічні чинники 

формування позичкового процента. Фіксована процентна ставка за кредит. Плаваюча процентна 

ставка за кредит. 



Тема 6. Фінансові посередники грошового ринку 

Фінансове посередництво. Фінансові посередники. Функції фінансових посередників. Банки як 

провідні суб’єкти фінансового посередництва. Основні показники банківської діяльності в 

Україні. Небанківські фінансово-кредитні інститути. Страхова компанія. Кредитна спілка. 

Ломбард. Недержавні пенсійні фонди. Динаміка розвитку небанківських фінансово-кредитних 

інститутів в Україні. 

Тема 7. Центральні банки 

Правовий статус та основи організації центрального банку.  Національний банк України (НБУ). 

Функції НБУ. Банківське регулювання та нагляд. Превентивні та протекційні заходи 

банківського регулювання. Банківський нагляд. Повноваження Центрального банку як органу 

банківського регулювання  і нагляду. Грошово-кредитна політика НБУ. Політика грошово-

кредитної рестрикції. Політика грошово-кредитної експансії. Основні інструменти монетарної 

політики. Операції на відкритому ринку. Управління обов’язковими резервами. Регулювання 

облікової процентної ставки. 

Тема 8. Комерційні банки    

Банківська система. Типи побудови банківської системи. Банківська діяльність. 

Трансформаційна функція банків. Емісійна функція банків. Універсальні банки. Спеціалізовані 

банки. Пасивні операції банку. Власний капітал банку. Акціонерний капітал. Резервний капітал 

банку. Залучені кошти банку. Активні операції банку. Кредитні операції. Інвестиційні операції. 

Комісійно-посередницькі операції банків.  Факторингові операції. Довірчі (трастові) операції. 

Торгово-комісійні операції.  

Тематика практичних занять. 

1. Сутність і функції грошей. 

2.  Грошовий оборот і грошові потоки. 

3. Грошовий ринок. 

4. Інфляція та грошові реформи. 

5.  Кредит у ринковій економіці. 

6. Фінансові посередники грошового ринку. 

7. Центральні банки. 

8. Комерційні банки. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни перевіряється усним опитуванням, 

контрольною роботою, індивідуальним семестровим завданням, співбесідою з лектором, 

екзаменом. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольна робота  35 

Усні відповіді на практичних заняттях 30 

Індивідуальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 

Співбесіда з лектором 5 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу. 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 



Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється 

за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література: 

1. Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. 

Костак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. 

2. Кишакевич, Б.Ю. Моделювання та оптимізація кредитних ризиків банку: монографія / 

Б.Ю. Кишакевич // Дрогобич: Коло, 2011. – 412 с 

3. Глущенко С.В. Гроші та кредит : конспект лекцій / С.В. Глущенко. – К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2007. – 85 с. 

4. Гроші і кредит: підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 

615 с. 

5. Гроші та кредит : підручник / Б.С. Івасів. – Тернопіль – К. : КонДор, 2008.  – 528 с. 

6. Гроші та кредит : підручник / за ред. М.І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : 

КНЕУ, 2011. – 589 с. 

7. Гроші та кредит. Практикум : навч. посібник / М.П. Войнаренко, О.І. Барановський, 

І.С. Гуцал. – Львів : Новий Світ–2000, 2008. – 312 с. 

8. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. – 344 с. 

9. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навчальний посібник / 

Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 578 с. 

10. Левченко Л.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / Л.В. Левченко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2011. – 224 с. 
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