




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах 4/120 4/120 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів із розподілом: 3 3 

Обсяг кредитів   

Обсяг годин, у тому числі:   

Аудиторні:    

     Лекційні 30 8 

     Семінарські / Практичні 30 8 

     Лабораторні   

Самостійна робота  45 89 

Індивідуальні завдання 15 15 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

Завдання навчальної дисципліни «Гроші і кредит» спрямовані на досягнення 

компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро - та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки 

прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці; використовувати 

математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; здатність 

застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків; демонструвати 

розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

 

 

 

 

 

 



3. Результати навчання за дисципліною  

Очікувані результати навчання:   

  

1. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх 

особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування 

звітності на підприємствах.  

2. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу 

та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм 

власності. 

     

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель 

грошового ринку 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява 

грошей як об‘єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну.  

Властивості та суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

Мінова і споживча вартість грошей як товару.  

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Фактори, що впливають на зміну 

вартості грошей у часі.  

Еволюція форм грошей. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції 

від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Різновиди сучасних кредитних 

грошей. Функції грошей.   

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

Поняття грошового обороту. Суб’єкти грошового обороту. Основні ринки в моделі 

грошового обороту.  Модель грошового обороту.  

Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. Поняття грошових потоків та критерії їх 

класифікації. Характеристика основних видів грошових потоків. Взаємозв‘язок між окремими 

видами грошових потоків. Структура грошового обороту. Маса грошей, що обслуговує грошовий 

обіг, її склад та фактори, що визначають її зміну. Грошові агрегати.  

Швидкість обігу грошей, фактори, що визначають швидкість обігу грошей та її вплив на 

масу і стабільність грошей. Закон грошового обігу.  

 

 

 



Тема 3. Грошовий ринок 

Суть і структура грошового ринку. Специфічні особливості грошового ринку. Інституційна 

модель грошового ринку. Пряме фінансування. Опосередковане фінансування.  

Структура грошового ринку. Ринок грошей. Ринок капіталів. Ринок банківських кредитів. 

Ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ. Фондовий ринок. Ринок позичкових 

зобов’язань. Валютний ринок. 

Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Цілі накопичення грошей.  Мотиви попиту 

на гроші.  

Механізм формування пропозиції грошей. Рівновага на грошовому ринку та її процент. 

Тема 4. Грошові системи 

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Структура 

грошової системи. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

Системи ринкового і неринкового типу. Принципи грошової системи.  

Національна грошова система України. Елементи національної грошової системи. 

Державне регулювання грошового обороту. Економічна політика держави.  

Грошово-кредитна політика: суть, типи, стратегічні цілі, завдання. Інструменти грошово-

кредитного регулювання. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі 

державного регулювання ринкової економіки.  

 

Змістовий модуль 2. Принципи організації та моделі побудови валютних систем, грошово-

кредитна політика на сучасному етап 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 

Сутність, види та закономірності розвитку інфляції Загальна характеристика інфляції та 

причини її виникнення. Фактори, які впливають на інфляцію.  

Типи інфляції: інфляція попиту та інфляція витрат. Фактори, що зумовлюють інфляцію 

попиту. Фактори, що зумовлюють інфляцію витрат. 

Сутність та види грошових реформ, особливості їх проведення в Україні Методи 

стабілізації грошової системи. Грошова реформа та антиінфляційна політика.  

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний курс. 

Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. Валютні системи та валютна політика.  

Особливості формування валютної системи України. Платіжний баланс та золотовалютні 

резерви в механізмі валютного регулювання. Світова та міжнародні валютні системи. 

 

 

 



Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика 

Механізм формування пропозиції грошей, грошова база. 

Особливості формування попиту на гроші в Україні, дисбаланс заощаджень і витрат. 

Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти. Види грошово-кредитної політики. 

  

 Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 

Роль грошей у ринковій економіці. Специфіка функціонування грошей на етапі  

становлення ринкових відносин. Роль та призначення грошей в економіки країни з 

вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку. 

Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх 

механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку 

інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки. 

 

Змістовий модуль 3. Гроші, кредит та банки 

Тема 9. Теорія грошей 

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Класична кількісна теорія. 

Кейнсіанська теорія інфляції. Монетаристське трактування інфляції. 

Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії. Сучасний кейнсіансько-

неокласичний синтез у теорії грошей. 

Тема 10. Сутність і функції кредиту 

Загальні передумови та економічні чинники виникнення кредиту. Необхідність і сутність 

кредиту. Теорії кредиту. Основні ознаки відносин, що становлять сутність кредиту. Особливості 

кредиту, принципи кредитування. Функції кредиту.  

Основні складові кредитної системи України. Інфраструктура кредитної системи. Кредитна 

система. Напрями, в яких зростає роль кредиту. 

Тема 11. Форми, види і роль кредиту 

 Форми, види та функції кредиту. Характеристика основних видів кредиту 

Франчайзинг. Форфейтинг. Недоліками форфейтингу. Споживчий кредит. Овердрафт. Переваги та 

недоліки споживчого кредиту. Іпотека. Лізинг. Факторинг. 

Класифікація кредитів. Банківський кредит. Основні способи надання комерційного кредиту. 

Консигнація. 

Тема 12. Теоретичні засади процента 

Позичковий процент. Проценти за цінними паперами. Лихварський капітал. Відсоток 

(процент) за кредит. Функції процента. Маржа. Номінальна процентна ставка. Реальна ставка 

процента. Дисконт.Дивіденд. Джерело нарахування дивідендів. Сума дивідендів. Ціна акції. 

Фактори, що впливають на ціну акції. Ринкова ціна, або курс акцій. 



Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку 

 Сутність, призначення і види фінансового посередництва. Банки як провідні суб'єкти 

фінансового посередництва. Функції банків. Небанківські фінансово-кредитні установи. 

Фінансово-кредитні інституції. Пенсійні фонди. Ломбарди. Факторингові компанії. Фінансові 

компанії. Довірчі товариства. 

Переваги фінансового посередництва. Лізингові компанії. Інвестиційний фонд. Кредитні 

товариства. Кредитні спілки. Трастові операції. Інтегровані структури бізнесу.  Консорціуми. 

Мотиви створення холдингових компаній. Банківські холдинг-компанії. 

 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Трансформація ризиків. 

Трансформацію строків. Трансформацію капіталу. Групи банківських послуг. Універсальні банки. 

Кооперативні банки.  

Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. Пасивні операції 

комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Класифікація операцій комерційного 

банку. Класифікація комісійних операцій комерційних банків. 

 

Тема 15. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною 

Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення. Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Багатостороння агенція 

гарантування інвестицій. Основні напрями діяльності БАТІ. Банк міжнародних розрахунків. 

Регіональні валютно-кредитні установи. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі усього у тому числі 

л п інд. с.р.  л п Інд. с.р. 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг та модель 

грошового ринку 

Тема 1. Сутність і функції грошей 8 2 2  4 8 1 1  6 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 6 2 2  2 
 

6 

 

1 

 

1 

  

4 

Тема 3. Грошовий ринок 8 2 2  4 8    8 

Тема 4. Грошові системи 8 2 2  4 8    8 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 8  14 30 2 2  26 

Змістовий модуль 2.  Принципи організації та моделі побудови валютних систем, грошово-

кредитна політика на сучасному етап 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи 8 2 2  
4 8 1 1  6 

Тема 6. Валютний ринок і валютні 

системи 
6 2 2  

2 6 1 1  6 

Тема 7. Механізм формування пропозиції 

грошей та грошово-кредитна політика 
8 2 2  

4 8    8 

Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці  8 2 2  
4 8    8 

Разом за змістовим модулем 2 30 8 8  14 30 2 2  26 

Змістовий модуль 3. Гроші, кредит та банки 

Тема 9.Теорії грошей 6 2 2  2 6 1 1  4 

Тема 10. Сутність і функції кредиту 6 2 2  2 6 1 1  4 

Тема 11. Форми, види і роль кредиту 8 2 2  4 8    8 

Тема 12.Теоретичні засади процента 6 2 2  2 6 1 1  4 

Тема 13. Фінансове посередництво 

грошового ринку 
6 2 2  2 

6    6 

Тема 14. Теоретичні засади діяльності 

комерційних банків 
6 2 2  2 

6 1 1  4 

Тема 15. Міжнародні фінансово-кредитні 

установи та їх співробітництво з 

Україною 

7 2 2  3 

7    7 

Разом за змістовим модулем 3 45 14 14 0 17 45 4 4  37 

Модуль 2 ІНДЗ 

ІНДЗ 15   15  15   15  

Усього годин 120 30 30 15 45 120 8 8 15 89 

 

 

 

 

 

 

 



6. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кількість 

годин 

Форма навчання 

денна 
заочна 

1. Сутність і функції грошей 2 1 

2.  Грошовий обіг і грошові потоки 2 1 

3.  Грошовий ринок 2  

4. Грошові системи 2  

5. Інфляція та грошові реформи 2 1 

6.  Валютний ринок і валютні системи 2 1 

7. 
Механізм формування пропозиції грошей та 

грошово-кредитна політика 

2 
 

8.  Роль грошей у ринковій економіці  2  

9. Теорія грошей 2 1 

10. Сутність і функції кредиту 2 1 

11. Форми, види і роль кредиту 
2  

 

12. Теоретичні засади процента 2 1 

13. Фінансове посередництво грошового ринку 2  

14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 2 1 

15. 
Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх 

співробітництво з Україною 

2 
 

 Разом 30 8 

 

7. Самостійна робота 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти є важливим видом освітнього процесу, що дозволяє 

закріпити отримані під час аудиторних занять теоретичні знання, відпрацювати практичні навички 

та допрацювати питання, що не знайшли детального розгляду в аудиторії. Цей вид навчальної 

роботи є важливою складовою освітнього процесу, що має безпосередній вплив на зміст та 

глибину засвоєння програмного матеріалу здобувачами вищої освіти. 

 



Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші і кредит» є засвоєння в повному 

обсязі матеріалу навчальної програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення і систематизації 

набутих теоретичних знань та формування у здобувачів вищої освіти загальних і професійних 

компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця. 

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено такі види самостійної роботи 

здобувачів вищої  освіти: підготовка до практичних занять, що полягає в опрацюванні лекційного 

матеріалу, вивченні рекомендованої літератури, підготовці доповідей на основі пошуку та огляду 

наукових публікацій за даною проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; підготовка до поточного та підсумкового контролю знань, що полягає в 

опрацюванні контрольних запитань, питань для самодіагностики, самостійному опрацюванні 

теоретичного матеріалу за значеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до заліку та семестрового іспиту. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни передбачена навчальним планом і забезпечується 

навчальними посібниками, конспектом лекцій, періодичною і науковою літературою. 

Виконання самостійної роботи в повному обсязі дає можливість набуття досвіду організації, 

планування, координації, реалізації та контролю за управлінською діяльністю у сфері фінансово-

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Сутність і функції грошей 4 6 

2.  Грошовий обіг і грошові потоки 2 4 

3.  Грошовий ринок 4 8 

4. Грошові системи 4 8 

5. Інфляція та грошові реформи 4 6 

6.  Валютний ринок і валютні системи 2 6 

7. 
Механізм формування пропозиції грошей та грошово-

кредитна політика 

4 8 

8.  Роль грошей у ринковій економіці  4 8 

9. Теорія грошей 2 4 

10. Сутність і функції кредиту 2 4 

11. Форми, види і роль кредиту 4 8 

12. Теоретичні засади процента 2 4 

13. Фінансове посередництво грошового ринку 2 6 

14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 2 4 

15. 
Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх 

співробітництво з Україною 
3 7 

 Разом 45 89 

 

 

 



  8. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає виконання студентами дослідження, 

що оформляється у формі реферату. 

 

Тематика індивідуально навчально-дослідного завдання: 

1. Грошовий ринок та особливості його функціонування в Україні. 

2. Грошові реформи і особливості їх проведення в Україні. 

3. Інфляція та її особливості в Україні. 

4. Економічна основа грошового обігу та грошова маса.     

5. Роль грошей у розвитку економіки України. 

6. Державне регулювання грошового обігу та його особливості в Україні. 

7. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування в Україні. 

8. Платіжний баланс в механізмі валютного регулювання. 

9. Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком. 

10. Сутність, основа організації і функції Центрального банку. Його становлення в Україні.  

11. Банківська система та особливості її побудови в Україні. 

12. Становлення та розвиток комерційних банків України. 

13. Комерційні банки - основна ланка банківської системи. 

14. Банківські інвестиції, ризик та ліквідність інвестиційних операцій, методи страхових 

інвестицій. 

15. Валютні ринки: поняття, види, організація та порядок роботи. 

16. Кредитна система та її еволюція. 

17. Види, функції та роль кредиту в розвитку економіки України. 

18. Міжнародний кредит, проблеми розвитку кредитних відносин України. 

19. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини України. 

20. Інфляція та проблеми сталості національної грошової системи. 

21. Аналіз прибутковості комерційного банку та розробка основних шляхів її забезпечення. 

22. Аналіз кредитного ризику комерційного банку та розробка засобів його зниження. 

23. Зниження ступеня кредитного ризику комерційного банку на основі оцінки 

кредитоспроможності позичальника. 

24. Підвищення фінансової сталості комерційного банку на основі удосконалення механізму 

страхування фінансових і кредитних ризиків. 

25. Дослідження системи обігу пластикових карток і розробка заходів щодо її вдосконалення. 

26. Дослідження кредитно-депозитної політики комерційного банку та розробка заходів щодо 

її вдосконалення. 

27. Удосконалення процесу кредитування позичальників у банківській системі України.  



28. Порівняння раціоналістичної та еволюційної концепції походження грошей. Спільні та 

відмінні риси  

29. Суть бартерного обміну. Оцінка позитивних та негативних ознак. 

30. Причини та передумови трансформації бартерного обміну в грошовий 

31. Гроші як загальновартісний еквівалент. Переваги грошей над іншими формами обміну.  

32. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей, 

33. Оцінка впливу швидкості обігу грошей на масу грошей в обігу в умовах перехідного 

етапу ринкової економіки України. 

34. Утворення грошей комерційними банками (норма обов'язкового резервування, грошова 

база, ефект кредитного мультиплікатора). 

35. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку. 

36. Сеньйораж та монетизація бюджетного дефіциту. Монетизація валового внутрішнього 

продукту. 

37. Процес створення грошової системи в Україні. Методи проведення грошової реформи в 

Україні. 

38. Суть терміну "сталість грошей" та аналіз умов забезпечення механізму сталості грошової 

одиниці на прикладі економічної ситуації в Україні 

39. Світові валютні системи. 

40. Валютна система України та перспективи її розвитку. 

41. Кейнсіанська теорія "керованих грошей". 

42. Сучасні монетаристські теорії грошей. 

43. Суть і основні форми грошового капіталу. Нагромадження позичкового капіталу. 

44. Розвиток кредиту в економіці України. 

45. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні. 

46. Позичковий капітал та позиковий процент. 

47. Кредитна система України та проблеми її розвитку  

48. Вплив центрального банку на формування грошової пропозиції і регулюванні грошового 

обігу в Україні. 

49. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку. 

50. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів на Україні. 

При виконанні ІНДЗ вимагається розкрити зміст вибраної теми і показати глибокі знання 

літературних джерел. Викладання теорії має відповідати сучасному рівню розвитку економічної 

науки, що висвітлено в новій економічній літературі. Кожну тему ІНДЗ потрібно розглядати з 

позиції теоретичних положень, супроводжувати аналізом статистичних даних, викладами її 

практики господарювання. Важливо показати вміння самостійно робити правильні висновки на 

основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого й узагальненого конкретного матеріалу.  

ІНДЗ може бути від 0 до 15 балів. Оцінка за теоретичну частину становить до 40% 

максимальної кількості балів за ІНДЗ, за ілюстративну частину – 40%, за захист роботи – 20%. 



 

 9. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни передбачається проведення лекцій з використанням сучасних 

інформаційних технологій, використання інтерактивних методів в процесі обговорення питань 

семінарського заняття (мікрофони, прес-метод, мозкова атака, акваріум і ін.), засобів самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. 

  

 10. Методи контролю 

 

Для забезпечення оцінювання здобувачів вищої освіти проводиться поточний (оцінювання під час 

семінарських занять, тестування, оцінка за реферат), контрольна робота, підсумковий (залік) контроль. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка 

за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати 

проблеми, самостійно здобувати і використовувати 

інформацію (наукова література, газетно-журнальні публікації, 

Інтернет, мультимедійні програми тощо), виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким арсеналом засобів 

доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 

схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, 

самостійно виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та 

творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває 

свої обдаровання і нахили. 

зараховано 90-100 



B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації; висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 

поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 

завдання. 

зараховано 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 

суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

зараховано 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді 

на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до 

навчального матеріалу. 

60-68 



FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт 

вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; 

може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між 

ними. 
не зараховано 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Поточне оцінювання і самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

 

15 

 

 

100 Т 

1 

Т 

2 
Т 

3 
Т 

4 
Т 

5 
Т 

6 
Т 

7 
Т 

8 
Т 

9 
Т 

10 
Т 

11 
Т 

12 
Т 

13 
Т 

14 
Т 

15 

5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі 

види навчальної діяльності 

 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 A 

зараховано 

82-89 B 

75-81 C 

69-74 D 

60-68 E 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 



 

13. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Алексєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит [Текст]: навч. посіб.: рек. МОН України. [3-є 

вид., перероб. і доп.].  К.: Знання. 2009. 253, [3]с 

2. Вовчак  О. Д.  Гроші та кредит [Текст]: навч.  посіб. К.: Центр учбової літератури, 2013. с. 424  

3. Коваленко Д. І. Гроші та кредит [Текст]: навч. посібник  3-є вид.: рек. МОН України як 

навч. посібник для студ. ВНЗ. К.: Центр учбової літ-ри, 2019.  318, [2] с.: табл.  Бібліогр.: с. 

311-315 

4. Колотуха  С.М.  Власюк С.А. Гроші  та  кредит: навч.посіб. К.:Знання. 2012. 495с. 

5. Коваленко Д.І. Гроші та кредит. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 318 с. 

6. Корнієнко Т. О. Кредитування і контроль. Умань : Візаві, 2017. - 112 с. 

7. Левченко Л.В. Гроші та кредит. Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. С. 224  

8. Савлук М. І. Гроші та кредит. К.: КНЕУ, 2001.- 602 с. 

9. Митяй О. В.Гроші і кредит [Текст]: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини; [рец. Курмаєв П. Ю., Новак І. М.]. Умань: Жовтий О. О. 2015. 491, [1] с.: 

іл. с. 491. 

10. Михайловська І. М., Ларіонова К. Л. Гроші та кредит. Львів: Новий світ - 2000, 2006.- 432 с. 

11. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. К.: КНЕУ, 2007. – 157 с. 

12. Щетинін А. І. Гроші та кредит: підруч. для студ. вищ. навч. закла-дів.  К.: ЦУЛ. 2008.  

Допоміжна 

1. Алексеев І. В. Гроші та кредит: навч. посібн. К.: Знання. 2009.  

2. Круш П. В. Гроші та кредит: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів ІІI - ІV рівнів 

акредитації. К.: ЦУЛ.  2010.  

3. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібн. 4-те вид., пере-робл. і доповн. К.: Т-во 

«Знання». КОО. 2002.  199 с.  

4. Литовских A. M. Шевченко И. К. Финансы, денежное обращение и кредит. Таганрог: Изд. 

ТРТУ. 2003.  101 с.  

5. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» 

кол. авторів під кер. М. І. Мируна. К.: КНЕУ. 2002. 124 с.  

6. Рябинина Л. Н. Деньги и кредит: учебн. пособ. для студ. высш. учеб. Завед. К.: Центр 

навчальної літератури. 2008.  

7. Щетинін А. І. Гроші та кредит: підруч. для студ. вищ. навч. закла-дів.  К.: ЦУЛ. 2008.  

 

 



14. Інформаційні ресурси 

1. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

2. Сайт Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua. 

3. Сайт Державна служба статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// 

www.ukrstat.gov.uа. 

4. Сайт Національної бібліотеки України В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http:// www.nbuv.gov.uа. 
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