
1. Назва модуля: Гроші і кредит  
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.04_4 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС -4); аудиторні 

години – 60 (лекції - 30 год., практичні - 30 год.) 
6. Лектор: Бріт Оксана Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент 
7. Результати навчання:  

У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: сутність та походження грошей; функції грошей; причини виникнення 

і економічні наслідки інфляції; структуру грошового обороту в країні; види, форми, 
функції і роль кредиту в економіці країни; роль міжнародно-фінансових відносин 

вміти: визначати середню швидкість обігу грошей; визначати тривалість 
одного обороту гривні; розраховувати величину грошових агрегатів; проводити 
розрахунки темпу інфляції та індексу купівельної спроможності грошей 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

 пререквізити: економікс 
кореквізити: бухгалтерський облік 

10. Зміст модуля:  
Сутність та функції грошей. Грошовий оборот і грошова маса. Грошовий 

ринок. Грошові системи.  Інфляція та грошові реформи. Кількісна теорія грошей та 
сучасний монетаризм.  Валютний ринок і валютні системи. Кредит у ринковій 
економіці. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні банки. Комерційні 
банки. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 
Україною. 

11.  Рекомендована література: 
1. Алексєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 

253 с. 
2. Коваленко Д. І.  Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 320 с. 
3. Гроші та кредит: підручник. - 3-тє вид., перероб і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, 

М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука.- К.:КНЕУ, 2002. - 598 с. 
4. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2007. – 

528 с. 
12.  Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
13.  Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (70%) - усне опитування, тестування, розв’язування 

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання) 
14.  Мова навчання: українська 
 


