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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.

р. 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Сутність і функції грошей 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 2. Основні теорії грошей 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Грошовий ринок 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 5. Грошові системи 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 6. Інфляція і грошові реформи 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 7. Система розрахунків 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 8. Валютний ринок і валютна 

система 
22 6 6 - - 10 - - - - - - 

Тема 9. Сутність і функції кредиту 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 10. Теорії кредиту 16 2 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 11. Форми та види кредиту 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 12. Кредитна система та 

фінансове посередництво   
18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 13. Центральний банк в системі 

монетарного та банківського 

управління 

22 6 6 - - 10 
      

Тема 14. Банки та їх роль у 

фінансовому посередництві 
22 6 6 - - 10 - - - - - - 

Тема 15. Небанківське фінансове 

посередництво 
22 6 6 - - 10 - - - - - - 

Тема 16. Міжнародні валютно-

кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Усього годин 300 70 70 - - 160 - - - - - - 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 
1 2 3 

1. Сутність та функції грошей 4 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Передумови появи та необхідність грошей 

Сутність грошей як економічної категорії 

Характеристика функції грошей як прояву їх сутності 

Форми грошей та їх еволюція 

Вартість грошей 

Роль грошей в економічному розвитку суспільства 

 

2 Основні теорії грошей 4 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Теорія грошей як вчення про гроші та їх роль в економічному 

розвитку держави 

Металістична теорія 

Номіналістична теорія грошей 

Сутність і основні положення кількісної теорії грошей 

Кейнсіанська теорія грошей 

Сутність і основні положення монетаризму 

Монетаризм у грошово-кредитній політиці України 

 

3 Грошовий обіг і грошова маса 4 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Поняття, суб’єкти та структура грошового обігу 

Суть грошових потоків та загальна схема їхнього руху в економіці 

Характеристика грошової маси 

Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. 

Закон грошового обігу 

Механізм грошової емісії 

 

4 Грошовий ринок 4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Поняття, структура та основні інститути грошового ринку 

Попит на гроші і мотиви, що його визначають 

Формування грошово пропозиції 

Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку 

 

5 Грошові системи 4 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Поняття грошової системи та її елементи 

Основні типи грошових систем та їх еволюція 

Формування грошової системи України 

Державне регулювання грошово сфери економіки 

Грошово-кредитна політика центрального банку 

 

6 Інфляція і грошові реформи 4 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Суть, причини виникнення та форми прояву інфляції 

Теоретичні концепції інфляції 

Вплив інфляції на економіку і соціальну сферу 

Основні напрями антиінфляційної політики 

Особливості інфляції в Україні 

Грошова реформа як метод стабілізації національної валюти 

 

7 Система розрахунків 4 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

Умови та принципи організації безготівкового  платіжного обороту 

Форми безготівкових розрахунків 

Міжбанківські кореспондентські відносини. Міжбанківські 

розрахунки 

Організація та прогнозування готівкового обороту 

Національна система електронних платежів 
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1 2 3 

8 Валютний ринок і валютна система 6 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

Поняття валюти та валютних відносин 

Суть та цілі валютної політики 

Валютний ринок: суть та основи функціонування 

Поняття та структура валютної системи 

Валютний курс та фактори, що на нього впливають 

Платіжний баланс і його структура 

 

9 Сутність і функції кредиту 4 

9.1. 

 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

Необхідність кредиту і передумови формування кредитних 

відносин 

Суть кредиту як економічної категорії 

Основні функції кредиту 

Функціональна характеристика і типи кредитних відносин 

Особливості функціонування позичкового капіталу. 

Позичковий процент і фактори, що його визначають 

 

10 Теорії кредиту 2 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

Натуралістична теорія кредиту 

Капіталотворча теорія кредиту 

Роль кредиту в економіці України 

 

11 Форми та види кредиту 4 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

  11.4. 

 11.5. 

11.6. 

11.7. 

Комерційний кредит 

Споживчий кредит 

Державний та муніципальний кредит  

Банківський кредит 

Міжнародний кредит 

Вексельні кредити 

Лізингові кредити 

 

12 Кредитна система та фінансове посередництво   4 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

 

12.5. 

12.6. 

Поняття та передумови становленні кредитної системи 

Сутність і структура кредитної системи 

Походження банків та їх функції  

Суть фінансового посередництва та його значення для 

функціонування економіки 

Типи фінансових посередників та їх функції 

Роль банків у фінансовому посередництві 

 

13 Центральний банк та його роль в економіці 6 

13.1. 

 

13.2. 

13.3. 

 

13.4. 

13.5. 

Організація діяльності центрального банку як органу державного 

грошово-кредитного регулювання економіки 

Функції центрального банку 

Незалежність центральних банків і механізм реалізації монетарної 

політики 

Національний банк України: його завдання та функції  

Грошово-кредитна та валютна політика НБУ 

 

14 Банки та їх роль у фінансовому посередництві 6 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

14.5. 

14.6. 

Функції і типи банків 

Організаційна та функціональна структура банку 

Пасивні операції банків 

Активні операції банків 

Комісійно-посередницькі банківські операції 

Ризики у банківській діяльності та методи їх мінімізації 

 

15 Небанківське фінансове посередництво 6 

15.1. Особливості функціонування небанківських фінансових установ  
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15.2. 

15.3. 

15.4. 

 

15.5. 

 

15.6. 

Характеристика кредитних спілок 

Особливості фінансових послуг страхових компаній 

Загальні принципи створення та діяльності в Україні недержавних 

пенсійних фондів та їх професійних адміністраторів 

Особливості діяльності фінансових установ, що надають фінансові 

послуги на фондовому ринку (інститути спільного інвестування) 

Інші види фінансових установ та особливості їх діяльності 

16 Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

4 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

16.4. 

Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ 

Особливості формування фінансів міжнародних організацій 

Організація міжнародних розрахунків і необхідність валютного 

регулювання 

 

 Усього 70 

 

1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1-2 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

2. Форми грошей та їх еволюція. 

3. Функції грошей, їх суть та сфера використання. 

4. Електронні гроші. 

5. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: 

альтернативна вартість, зберігання грошей та процент. 

6. Гроші як інструмент регулювання економіки. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: гроші, мінова вартість грошей, споживча вартість грошей, товари першої 

необхідності, благородні метали, демонетизація золота, кредитні гроші, казначейські 

зобов’язання, зобов’язання центрального банку, електронні гроші, вартість грошей, купівельна 

спроможність, ціна грошей, альтернативна вартість, зберігання грошей, процент, функції 

грошей, функція міри вартості, функція засобу обігу, функція засобу платежу, функція засобу 

нагромадження, світові гроші. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну; 

 портфельний підхід до визначення суті грошей; 

 гроші як форма прояву суспільних відносин; 

 специфіка прояву суті грошей у різних економічних системах; 

 гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару; 

 натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції; 

 еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов’язань до зобов’язань 

центрального банку; 

 роль держави в утвердженні кредитних зобов’язань; 

 специфічний характер вартості грошей; 

 купівельна спроможність як вираз вартості грошей при різних їх формах; 

 вплив зміни вартості грошей на економічні процеси; 

 зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку на коротко- та довгострокових 

інтервалах.  
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Семінарське заняття 3-4 

Тема 2. Основні теорії грошей 

1. Умови виникнення та основні постулати металістичної теорії грошей. 

2. Номіналістична теорія грошей як спроба обґрунтування грошей як умовних знаків. 

3. Основні постулати та економічні передумови виникнення кількісної теорії грошей. 

4. Погляди Д.Юма і значення його трактату “Про гроші”. 

5. Трансакційний варіант, рівняння обміну І.Фішера. 

6. “Кембріджська версія” кількісної теорії, рівняння А.Пігу. 

7. Суть теорії “керованих грошей”. 

8. Значення рекомендацій Дж.М.Кейнса у формуванні державної політики регулювання 

економіки. 

9. Сучасний монетаризм: причини виникнення та етапи становлення. 

10. М.Фрідмен і його вчення про роль грошей у суспільстві. 

11. Монетарне правило М.Фрідмена. 

12. Значення монетаристського напрямку теорії грошей у розробці сучасних основ грошово-

кредитної політики. 

13. Монетаризм у грошово-кредитній політиці України. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: металістична теорія, номіналістична теорія, рівняння І. Фішера, кількісна 

теорія, кейнсіанська модель, монетаризм, монетарне правило М.Фрідмена, теорія “керованих 

грошей”. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 металістична теорія грошей;  

 сучасний металізм та причини його занепаду; 

 номіналістична теорія грошей; 

 суть кількісної теорії грошей; 

 кейнсіанська модель кількісної теорії грошей; 

 монетаристська версія кількісної теорії грошей; 

 суть та значення теорії інфляції для забезпечення стабільності економіки; 

 причини неминучості інфляційних наслідків і слабкі сторони кейнсіанської теорії. 

 

Семінарське заняття 5-6 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту. 

2. Безготівковий грошовий оборот. 

3. Готівковий грошовий оборот. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим 

оборотом та подальша його тенденція. 

4. Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база. 

5. Первинна емісія центрального банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних 

банків. Швидкість обігу грошей, порядок її визначення. 

6. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. 

7. Схема руху грошових потоків в економіці. 

8. Особливості фінансового, товарного та кредитного секторів грошового обігу. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 
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Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: грошові платежі, сукупний грошовий оборот, фінансові посередники, 

національний дохід, національний продукт, параметри грошового обороту, фіскально-

бюджетний оборот, кредитний оборот, фінансовий оборот, безготівковий грошовий оборот, 

готівковий грошовий оборот, грошові потоки, модель сукупного грошового обороту, грошові 

потоки припливу, грошові потоки відпливу, грошові агрегати, грошова база, грошова маса, 

швидкість обігу грошей, показники інтенсифікації руху грошей, первинна емісія, вторинна 

емісія, грошовий мультиплікатор, банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття грошового обороту як процесу руху грошей; 

 елементарні складові грошового обороту; 

 сукупний грошовий оборот і оборот грошей у межах індивідуального капіталу; 

 основні ринки, що взаємопов’язуються грошовим оборотом; 

 співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом; 

 тенденції розвитку безготівкового та готівкового грошового обороту; 

 канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту; 

 характеристика основних видів грошових потоків; 

 взаємозв’язок між окремими видами грошових потоків; 

 грошова маса та основні форми її існування; 

 характеристика грошових агрегатів; 

 зміст первинної емісії центрального банку; 

 вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. 

 

Семінарське заняття 7-8 

Тема 4. Грошовий ринок 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Економічний зміст грошового ринку. 

2. Суб’єкти, об’єкти та інструменти грошового ринку. 

3. Інституційна модель грошового ринку. 

4. Поняття, цілі та мотиви попиту на гроші. 

5. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на 

гроші. 

6. Механізм формування пропозиції грошей. Грошова база. Банківські резерви.  

7. Банкнотна та депозитна емісія. 

8. Суб’єкти грошового ринку. 

9. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: ринок грошей, ринок капіталів, суб’єкти грошового ринку, банки, 

небанківські фінансово-кредитні структури, попит на гроші, моделі попиту на гроші, сукупний 

попит на гроші, попит на гроші для трансакцій, попит на гроші як на активи, параметри попиту 

на гроші, номінальний попит на гроші, реальний попит на гроші, пропозиція грошей, грошова 

база, банківські резерви, грошовий мультиплікатор, банкнотна емісія, депозитна емісія, 

рівновага на грошовому ринку, процент, рівноважна процентна ставка. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 економічна характеристика попиту на гроші; 

 теоретичні моделі попиту на гроші; 
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 основні мотиви (джерела) сукупного попиту на гроші; 

 розмежування попиту на гроші для трансакцій і попиту на гроші як на активи; 

 відмінності між номінальним та реальним попитом на гроші; 

 чинники, що визначають параметри попиту на гроші; 

 економічна характеристика пропозиції грошей; 

 загальні теоретичні положення пропозиції грошей; 

 характеристика механізму формування пропозиції грошей; 

 сутність поняття «грошова база»; 

 роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей; 

 особливості банкнотної та депозитної емісії; 

 рівновага на грошовому ринку та відсоток; 

 основні фактори, що визначають рівновагу грошового ринку; 

 сутність рівноважної відсоткової ставки. 

 

Семінарське заняття 9-10 

Тема 5. Грошові системи 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Елементи грошової системи та їх характеристика. 

2. Склад грошової системи. 

3. Основні типи грошових систем, їх еволюція.  
4. Система металевого грошового обігу: 

 біметалізм та його різновидності; 

 закон Коперника-Грешема; 

 монометалізм і його види. 

5. Система паперово-кредитного грошового обігу. 

6. Становлення та розвиток грошової системи України. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: грошова система, моделі побудови грошових систем, елементи грошової 

системи, система безготівкових розрахунків, система готівкового обігу, валютна система, 

біметалізм, система паралельних валют, система подвійної валюти, монометалізм, 

золотомонетний стандарт, золотозлитковий стандарт, золотодевізний стандарт, регульовані 

грошові системи, система паперово-грошового обігу, система природного (кредитного) обігу, 

неринкові грошові системи, ринкові грошові системи, відкриті грошові системи, закриті 

грошові системи, національна валюта. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття грошової системи; 

 основні принципи організації та моделі побудови грошових систем; 

 призначення та місце грошової системи в економічній системі країни; 

 вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи.  

 характеристика елементів грошової системи; 

 еволюція основних типів грошових систем; 

 саморегульовані грошові системи та їх історичні форми; 

 біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система “кульгаючої” 

валюти); 

 монеметалізм (золотомонетний стандарт, золотозлитковий стандарт, золотодевізний 

стандарт); 

 система паперово-грошового обігу. 
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Семінарське заняття 11-12 

Тема 6. Інфляція і грошові реформи 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Сутність інфляції. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень. 

2. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. 

3. Інфляція в системі державного регулювання грошової сфери. 

4. Особливості інфляційного процесу в Україні. 

5. Основні методи стабілізації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, 

ревальвація. 

6. Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи 

конфіскаційного типу. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: інфляція, життєвий рівень, теорія “інфляції попиту”, теорія “інфляції 

пропозиції”, монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу, дефляція, 

повзуча інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, відкрита та закрита інфляція, фіскальна 

інфляція, інфляція витрат, імпортна інфляція, показники вимірювання інфляції, дефляційна 

політика, політика доходів, стабілізація грошей, грошові реформи, дефляція, деномінація, 

нуліфікація, девальвація, ревальвація, грошові реформи формального типу, грошові реформи 

конфіскаційного типу, реформи паралельного (консервативного) типу. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень; 

 теоретичні концепції інфляції: теорія “інфляції попиту”, теорія “інфляції пропозиції”, 

монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу; 

 основні форми інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та закрита інфляція; 

 основні показники вимірювання інфляції; 

 інфляція в системі державного регулювання грошової сфери; 

 характеристика інфляційного процесу в Україні; 

 стабілізація грошей як основна ціль реформи; 

 грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків 

інфляції; 

 відмінності грошових реформ формального типу і конфіскаційного типу.  

 

Семінарське заняття 13-14 

Тема 7. Система розрахунків 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Інструменти безготівкових розрахунків, які ґрунтуються на дебетових переказах: 

– векселі; 

– чеки; 

– банківські тратти; 

– поштові перекази; 

– прямі дебетові списання. 

2. Інструменти безготівкових розрахунків, які ґрунтуються на кредитових переказах: 

– доручення про кредитовий переказ у системі "жиро"; 

– постійні доручення; 

– доручення про переказ у системі SWIFT. 

3. Інструменти безготівкових розрахунків, які ґрунтуються на депозитних рахунках у 
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банках: 

– платіжні доручення; 

– платіжні вимоги-доручення; 

– платіжні вимоги, чеки; 

– векселі; 

– акредитиви; 

– інкасові доручення. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є:  векселі, чеки, банківські тратти, поштові перекази,  прямі дебетові списання,  постійні 

доручення, SWIFT,  платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення,  платіжні вимоги,  

акредитиви, інкасові доручення, жиророзрахунки, індосамент, акцепт, тратта, трасант, трасат, 

ремітент, бенефеціар. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту; 

 форми безготівкових розрахунків; 

 система електронних платежів Національного банку України (СЕП); 

 національна система масових електронних платежів (НСМЕП); 

 перекази у системі SWIFT;  

 кредитовий переказ у системі "жиро"; 

 переказний вексель та трансакції пов’язані з його обігом; 

 розрахунок з використанням акредитива. 

 чисте та документарне інкасо. 

 

Семінарське заняття 15-16 

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Призначення та сфера використання валюти. 

2. Валютні операції та їх види. Біржова та позабіржова торгівля валютою. 

3. Валютна система і валютна політика. 

4. Суть, основи формування та види валютного курсу. 

5. Поняття, значення і механізм забезпечення конвертованості валюти. 

6. Механізм регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна інтервенція. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: валютні відносини, валютні системи, національна валюта, іноземна валюта, 

колективна валюта, валютний ринок, валютні операції, біржова та позабіржова торгівля 

валютою, валютні ризики, валютне страхування, об’єкти валютного ринку, суб’єкти валютного 

ринку, котирування валют. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 суть і види валютних відносин; 

 види валюти: національна, іноземна, колективна; 

 суть та основи функціонування валютного ринку; 

 види валютних операцій; 

 відмінності біржової та позабіржової торгівлі валютою; 
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 основні методи валютного страхування. 

 сутність і необхідність валютного регулювання; 

 механізм регулювання валютного курсу; 

 характеристика понять девальвація, ревальвація, валютна інтервенція; 

 регламентація статусу валюти та порядок здійснення операцій з нею; 

 правила купівлі-продажу, ввозу-вивозу та використання валютної виручки; 

 платіжний баланс у механізмі валютного регулювання; 

 золотовалютні запаси в системі валютного регулювання.  

 

Семінарське заняття 17-18 

Тема 9. Сутність і функції кредиту  

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Загальні передумови формування кредитних відносин. 

2. Суть кредиту, як економічної категорії. 

3. Об’єкти та суб’єкти кредиту. 

4. Перерозподільча функція. 

5. Функція економії витрат обігу. 

6. Функція прискорення концентрації капіталів. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: кредит, кредитна система, позичковий капітал, ринок позичкових капіталів, 

комерційний кредит, споживчий кредит, державний кредит, міжнародний кредит, банківський 

кредит, бланковий кредит, іпотечний кредит, забезпечення кредиту, кредитна експансія, 

кредитна операція, кредитна рестрикція, кредитний ризик, лізинговий кредит, норма процента, 

плаваюча процентна ставка, страхування банківських кредитів, економічні межі кредиту, 

процент за кредит, процентний ризик, об’єкти кредиту, суб’єкти кредиту. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 загальні передумови формування кредитних відносин; 

 сутність понять «позичковий капітал» та «кредит»; 

 позичковий капітал як форма грошового капіталу; 

 основні ознаки позичкового капіталу; 

 характеристика ринку позичкових капіталів; 

 критерії класифікації кредиту; 

 переваги та недоліки кожної з форм кредиту; 

 характеристика окремих видів кредиту: комерційного, споживчого, державного, 

міжнародного, банківського; 

 класифікація банківських кредитів; 

 сутність механізму банківського кредитування; 

 економічні межі кредиту; 

 наслідки порушення межі кредиту; 

 способи нарахування відсотків за кредит; 

 суть відсотка та фактори зміни ставки процента.  

 

Семінарське заняття 19-20 

Тема 10. Теорії кредиту 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Природа позичкового процента. 

2. Економічна основа формування рівня позичкового процента. 
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3. Фактори впливу на позичковий процент. 

4. Натуралістична теорія кредиту. 

5. Капіталотворча теорія кредиту. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: теорії кредиту, натуралістична теорія кредиту, капіталотворча теорія 

кредиту, кредитна операція, функції кредиту, позичковий капітал, середня норма відсотка, 

відсоткові ставки, кредит як форма руху вартості на зворотній основі, еволюція кредиту, кредит 

як форма суспільних відносин, кредит як форма руху позичкового капіталу.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 механізм зав’язків кредиту з суспільним виробництвом; 

 тимчасово вільний капітал у натурально-грошовій форм які об'єкт кредиту; 

 основні здобутки натуралістичної теорії кредиту; 

 суть капіталотворчої теорії кредиту; 

 основоположники натуралістичної та капіталотворчої теорії кредиту; 

 ідеї Й. Шумпетера щодо капіталотворчої теорії кредиту; 

 погляди А. Гана щодо розвитку капіталотворчої теорії кредиту; 

 обмеженняив випуску банкнот вузькими рамками золотого забезпечення. 

 

Семінарське заняття 21-22 

Тема 11. Форми та види кредиту 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Критерії класифікації форм і видів кредиту, їх взаємозв’язок. 

2. Характеристика основних видів кредиту. 

3. Принципи кредитних відносин.  
5. Умови і порядок кредитування 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: форми кредиту, товарна і грошова форми кредиту, комерційний кредит, 

механізм комерційних кредитних відносин, споживчий кредит, чековий кредит; кредитна 

картка, державний кредит, ощадна справа, банківський кредит, об’єкт банківського кредиту, 

механізм банківського кредитування, кредитор, позичальник, іпотечний кредит  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 характеристика форм кредиту та критеріїв їх виділення; 

 дайте характеристику форм кредиту та критеріїв їх виділення; 

 різниця між забезпеченими і незабезпеченими кредитами; 

 види забезпечення кредитів; 

 різниця між банківським і комерційним кредитом; 

 форми кредиту, підходи до їх виділення;  

 поняття економічних меж кредиту, їхні види, причини і наслідки порушення; 

 фактори зміни ставки відсотка; 

 лізингові угоди як  форма фінансування капітальних вкладень; 

 основні умови відкриття кредиту; 

 кредитна лінія і її особливості. 
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Семінарське заняття 23-24 

Тема 12. Кредитна система та фінансове посередництво 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Суть, необхідність та економічна основа функціонування кредитної системи. 

2. Складові елементи кредитної системи та їх загальна характеристика. 

3. Поняття та необхідність фінансового посередництва. 

4. Механізм функціонування сучасної кредитної системи України. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: кредитні відносини, об’єкти та суб’єкти кредитних відносин, кредитна 

система, кредитний механізм, договірні фінансові посередники, інвестиційні фінансові 

посередники. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 поняття кредитної системи; 

 об’єктивні економічні умови формування кредитної системи; 

 принципи побудови кредитної системи; 

 роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі; 

 основні типи кредитних систем;  

 структура кредитної системи; 

 загальна характеристика основних структурних елементів кредитної системи; 

 основи організації банківської системи та принципи її побудови; 

 характеристика парабанківської системи; 

 небанківські фінансово-кредитні установи; 

 відмінності парабанків від банків;  

 роль  парабанківської системи в розвитку економічної системи держави. 

 

Семінарське заняття 25-26 

Тема 13. Центральний банк в системі монетарного та банківського управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Економічна необхідність виникнення центральних банків та основи їх організації.  

2. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. 

3. Функції центральних банків.  

4. Становлення центрального банку в Україні. 

5. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації 

економіки України. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: центральний банк, виконавча влада, функція банку банків, функція банку 

уряду, рестрикційна кредитна політика, експансіоністська кредитна політика, політика 

облікової ставки, операції на відкритому ринку, політика обов’язкових резервів, політика 

рефінансування, “сеньйораж”, монетизація бюджетного дефіциту. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 центральний банк як орган державного грошово-кредитного регулювання економіки; 

 основні сучасні організаційно-правові форми центральних банків; 

 взаємовідносини центральних банків з виконавчою владою; 
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 функції центрального банку; 

 емісія готівки та організація грошового обігу; 

 функція банку ранків та функція банку уряду; 

 сутність поняття “Сеньйораж”; 

 особливості монетизації бюджетного дефіциту. 

 реалізація грошово-кредитної політики; 

 суть та стратегічні цілі грошово-кредитної політики центрального банку; 

 проміжні та тактичні завдання грошово-кредитної політики центрального банку; 

 інструменти грошово-кредитного регулювання; 

 основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська;  

 селективні способи реалізації грошово-кредитної політики. 

 

Семінарське заняття 27-28 

Тема 14. Банки та їх роль у фінансовому посередництві 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Еволюція та розвиток комерційних банків. 

2. Класифікація та характеристика комерційних банків. 

3. Банківські ресурси та їхня структура. 

4. Пасивні банківські операції. 

5. Активні операції комерційних банків. 

6. Механізм формування власного капіталу банку. 

7. Порядок утворення залучених ресурсів. 

8. Запозичені кошти комерційних банків. 

9. Управління банківськими пасивами. 

10. Банківські інвестиції.  

11. Первинні і вторинні резерви банків, їх значення для забезпечення банківської ліквідності. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: комерційні банки, збори акціонерів (учасників) банку, Рада банку, 

правління банку, ревізійна комісія банку, показники діяльності комерційних банків, банківські 

ресурси, власний капітал банку, статутний фонд, резервний фонд, нерозподілений прибуток, 

залучені кошти, депозити, депозити до запитання, строкові депозити, ощадні депозити, 

недепозитні джерела залучення коштів, банківський консорціум. банківський картель,. 

банківський трест, ліквідність банківських активів, інкасові операції, акредитив, акцептні 

операції, переказні операції, факторинг, лізинг, трастові операції. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 суть і призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі; 

 основні показники діяльності комерційних банків; 

 банківські ресурси та їхня структура; 

 власний капітал банку та його основні функції; 

 депозити та їх основні види; 

 депозити до запитання та строкові депозити; 

 ощадні депозити; 

 недепозитні джерела залучення коштів; 

 основні види банківських активів. 

 загальна характеристика банківських операцій; 

 зміст та характеристика пасивних банківських операцій; 

 зміст та характеристика активних банківських операцій; 

 основні види банківських активів; 
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 кредитні операції, їх сутність і призначення; 

 інвестиційні операції та їх види; 

 інвестиційний портфель та інвестиційна політика комерційного банку; 

 суть комісійно-посередницьких банківських операцій.  

 

Семінарське заняття 29-30 

Тема 15. Небанківське фінансове посередництво 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Договірні фінансові посередники: 

 страхові компанії; 

 пенсійні фонди; 

 ломбарди, лізингові та факторингові компанії. 

2. Інвестиційні фінансові посередники: 

 інвестиційні фонди; 

 фінансові компанії; 

 кредитні товариства, спілки 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: об’єкти та суб’єкти кредитних відносин, кредитна система, договірні фінансові 

посередники, інвестиційні фінансові посередники, небанківські фінансово-кредитні установи, 

інвестиційний фонд, позиково-ощадна асоціація, кредитна спілка, пенсійний фонд, інвестиційна 

компанія, фінансова компанія, страхова компанія. ломбард. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 небанківські фінансово-кредитні установи, їхнє призначення та види;  

 проблеми небанківських фінансово-кредитних установ; 

 необхідність функціонування парабанківської системи; 

 типи фінансових посередників; 

 функції фінансових посередників; 

 суть, значення та переваги діяльності фінансових посередників; 

 роль страхових компаній у фінансовому посередництві; 

 місце пенсійних фондів в системі недержавного пенсійного страхування; 

 спеціалізовані фінансово-кредитні інститути: сутність, основні види та об’єктивні умови 

становлення і розвитку; 

 страхові компанії та основні напрями їхньої спеціалізації; 

 кредитні спілки та ломбарди: перспективи їх розвитку в Україні; 

 лізингові компанії; 

 інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, їхнє місце в грошово-кредитній системі 

України; 

 міжбанківські об’єднання та їхня роль у діяльності кредитної системи; 

 недержавні пенсійні фонди: механізм їхнього функціонування та характеристика; 

 правове забезпечення фінансово-кредитних інститутів; 

 причини становлення та розвитку спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів; 

 забезпечення стабільності парабанківської системи. 

 

Семінарське заняття 31-32 

Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною 

Питання для усного опитування та дискусії 
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1. Міжнародні розрахункові операції. 

2. Міжнародні кредитні відносини. 

3. Міжнародний валютний фонд. 

4. Світовий банк. 

5. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції. 

6. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

7. Банк міжнародних розрахунків. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: міжнародний кредит, об’єкти та суб’єкти міжнародного кредиту, 

міжнародне валютне регулювання, валютне регулювання, SDR, ЕСU, валютні інтервенції, 

світовий ринок позичкових капіталів, світовий грошовий ринок, світовий ринок капіталу, 
міжнародні розрахунки, валютне регулювання, валютний ринок, валютно-фінансові та платіжні 

умови міжнародного кредиту, валюта кредиту і платежу, світові кредитні і фінансові центри. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

 характеристика міжнародних валютно-кредитних установ; 

 фінанси міжнародних організацій; 

 міжнародні фінансові інститути; 

 міжнародні розрахунки; 

 платіжний баланс; 

 валютний курс; 

 золотий стандарт; 

 валютний кошик; 

 міжнародна грошова одиниця; 

 валютний ринок; 

 валютне регулювання; 

 бюджет ООН; 

 бюджет ЄС; 

 міжнародний валютний фонд; 

 форми співробітництва міжнародних фінансових установ з Україною. 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

Тема 1. Сутність та функції грошей 

Завдання 1. У яких функціях гроші найбільше потерпають від інфляції? 

Завдання 2. Розкрити  зміст світових грошей та вивчіть еволюцію світових грошей.  

Питання для самоконтролю 

 Які властивості грошей? Дайте визначення категорії “гроші”? 

 Які існують концепції походження грошей? Обґрунтуйте їх. 

 Яка роль грошей в умовах ринкової економіки? 

 Що таке ціна грошей як капіталу? Які відмінності грошей як гроші від грошей як 

капіталу? 

 Які функції виконують гроші?  

 Чим відрізняються неповноцінні гроші від повноцінних? 

 Що таке електронні гроші? Що у них є спільного і відмінного від паперових грошей і 

депозитних грошей? 

 Які основні теорії розвитку грошей? Які концепції відстоювали представники Заходу? 

 Які основні причини демонетизації золота? 
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 Охарактеризуйте причини походження грошей. 

 Порівняйте мінову й споживчу вартість грошей як товару.  

 Які натурально-речові форми грошей Ви знаєте? 

 Назвіть причини та механізм демонетизації золота. 

 Як час впливає на вартість грошей. 

 Охарактеризуйте функцію грошей як міри вартості. 

 Охарактеризуйте функцію грошей як засобу обігу. 

 Охарактеризуйте функцію грошей як засобу нагромадження. 

 Охарактеризуйте вплив зміни кількості грошей на економічні процеси.  

 

Тема 2. Основні теорії грошей 

Завдання 1. У чому полягають подібність і відмінність в аналізі грошей Кейнса і Фрідмена 

Завдання 2. Яка б з теорій грошей лягла б в основу, якби Ви здійснювали управління грошово-

кредитною політикою в сучасній Україні? 

Питання для самоконтролю 

 Охарактеризуйте ранню кількісну теорію грошей.  

 Проаналізуйте рівняння обміну І. Фішера.  

 Порівняйте рівняння обміну Фішера з кембріджським рів-нянням.  

 У чому новизна підходу Дж М. Кейнса до аналізу грошей?  

 У чому полягають подібність і відмінність в аналізі грошей Кейнса і Фрідмена?  

 Які основні риси ранньої металістичної теорії грошей, у чому її помилки?  

 Які основні положення і недоліки номіналістичної теорії грошей?  

 Що являє собою сучасний монетаризм? 

 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса 

Завдання 1. Визначити канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту. 

Завдання 2. Опишіть ситуацію необхідності поповнення маси грошей в обороті. Дайте 

характеристику механізму, яким би Ви скористалися для вирішення описаної проблеми. 

Питання для самоконтролю 

 Що таке грошовий потік? Чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового 

обігу? 

 Назвіть вхідні та вихідні потоки секторів “фірми” і “домашні господарства”, як вони 

балансуються? 

 Як забезпечується збалансування грошових потоків за умов чистого імпорту та чистого 

експорту? 

 З яких секторів складається грошовий оборот, які між ними відмінності? 

 Дайте характеристику поняття “грошова маса”. 

 Що таке грошові агрегати? Як вони формуються? 

 Які грошові агрегати визначає Національний Банк України? 

 Що таке “грошова база”? З яких компонентів вона складається? 

 Які засоби платежу обслуговують грошовий оборот? 

 Назвіть основних суб’єктів грошового обороту. 

 Які параметри грошового обороту використовуються для його характеристики. 

 Порівняйте за обсягом і за змістом поняття «грошовий оборот», «фіскально-бюджетний 

оборот», «кредитний оборот», «фінансовий оборот».  

 Охарактеризуйте поняття та порівняйте безготівковий та готівковий грошовий оборот.  

 Які критерії класифікації грошових потоків Ви знаєте? 

 Охарактеризуйте «порядок розрахунку швидкості обігу грошей».  

 Як діє механізм поповнення маси грошей в обороті? 

 Чим відрізняються первинна та вторинна емісії? 

 

Тема 4. Грошовий ринок 
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Завдання 1. Розкрити дію грошового мультиплікатора. 

Завдання 2. Зобразити графічно модель грошового ринку та пояснити її.  

Питання для самоконтролю 

 В чому полягає зміст попиту на гроші? 

 Охарактеризуйте інституційну модель грошового ринку.  

 Назвіть канали прямого та опосередкованого фінансування. 

 Порівняйте діяльність ринку грошей та ринку капіталів. 

 Назвіть суб’єктів грошового ринку.  

 Які небанківські фінансово-кредитні установи діють на грошовому ринку. 

 У чому полягає різниця попиту на гроші для трансакцій і попиту на гроші як на активи. 

 Порівняйте номінальний та реальний попит на гроші. Наведіть приклади. 

 Що таке банківські резерви? 

 Що таке грошовий мультиплікатор? 

 Охарактеризуйте роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей? 

 Чим відрізняються банкнотна та депозитна емісія? 

 Що таке рівноважна процентна ставка? 

 

Тема 5. Грошові системи 

Завдання 1. Яку роль виконує Центральний банк у регулювання грошової сфери. Наведіть 

приклади. 

Завдання 2. Провести загальну характеристику грошових систем зарубіжної країни (за вмбором 

студента) та грошової системи ЄС. 

Питання для самоконтролю 

 У чому полягає суть грошової системи? Яке її призначення та роль в економічній 

системі? 

 Які основні структурні елементи включає в себе Національна грошова система? 

 Які основні типи грошових систем Ви знаєте? 

 У чому суть грошової системи ринкового та неринкового зразка? 

 У чому полягає суть грошової системи відкритого та закритого типу? 

 Розкрийте суть саморегулюючих та регулюючих грошових систем. 

 Назвіть основні принципи організації грошових систем. 

 Охарактеризуйте моделі побудови грошових систем.  

 Порівняйте систему безготівкових розрахунків та систему готівкового обігу. 

 Розкрийте зміст понять: «біметалізм», «монометалізм».  

 Охарактеризуйте регульовані грошові системи.  

 

Тема 6. Інфляція та грошові реформи 

Завдання 1. Охарактеризувати соціально-економічні наслідки інфляції України різних років (Рік 

обираємо самостійно). 

Завдання 2. Розкрийте зміст дефляційної політики на сучасному етапі. 

Питання для самоконтролю 

 Розкрийте суть інфляції. 

 Як інфляція впливає на виробництво, зайнятість і життєвий рівень. 

 Порівняйте поняття “інфляція попиту” та “інфляція пропозиції”. 

 Які основні форми інфляції Ви знаєте. 

 Розкрийте зміст дефляційної політики. 

 Розкрийте зміст політики доходів. 

 У чому полягає зміст грошових реформ? 

 Назвіть основні моделі грошових реформ.  

 Які заходи спрямовані на стабілізацію грошей.  

 Порівняйте за метою та процесом реалізації грошові реформи: становлення нової 

грошової системи та часткова зміна грошової системи.  
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 Які особливості грошової реформи України, проведеної 2-16 вересня 1996 року? Які її 

досягнення? 

 Які заходи визначають успіх грошової реформи в її початковій стадії? 

 У чому суть формальної грошової реформи? 

 Розкрийте суть одномоментних грошових реформ та реформ паралельного типу. 

 Охарактеризуйте етапи проведення грошової реформи в Україні. 

 

 

Тема 7. Система розрахунків 

Завдання 1. Розкрити у схематичній формі приклад організації безготівкового платіжного 

обороту 3 підприємств та 2 банків за допомогою обраних інструментів розрахунку.. 

Завдання 2. Охарактеризувати позитивні сторони електронного обігу платежів. 

Питання для самоконтролю 

 Які форми безготівкових розрахунків застосовуються в Україні і що визначає кожну 

форму? 

 На які частини можна розділити  грошовий платіжний оборот країни? 

 Поясніть сутність безготівкового платіжного обороту. 

 Чому в Україні питома вага безготівкового обороту відстає від його рівня в розвинених 

країнах світу? 

 Які основні принципи організації безготівкового платіжного обороту? 

 Причини виникнення електронного обігу в світі? 

 Коли була створена електронна система в Україні (СЕП)? 

 Які переваги в розрахунках досягнуті завдяки системі СЕП? 

 Що означає електронна система НСМЕП? 

 

Тема 8. Валютний ринок і валютна система 

Завдання 1. Розкрити сутність платіжного балансу у механізмі валютного регулювання. 

Завдання 2. Охарактеризувати золотовалютні запаси в системі валютного регулювання в 

Україні. 

Питання для самоконтролю 

 Що таке валютні відносини? 

 Розкрийте зміст поняття «валюта». 

 Назвіть види валюти. 

 Яким законодавством регламентується діяльність валютного ринку. 

 Назвіть види валютних операцій. 

 Чим відрізняється біржова торгівля валютою від позабіржової. 

 Розкрийте зміст поняття «валютні ризики». 

 Назвіть методи валютного страхування.  

 Назвіть об’єкти та суб’єктів валютного ринку.  

 Що таке платіжний баланс? 

 Що таке золотовалютні запаси? 

 Які установи здійснюють регламентацію статусу валюти та порядок здійснення операцій 

з нею? 

 Які процеси впливають на котирування валют?  

 Назвіть види валютних систем. 

 Перерахуйте основні елементи національної валютної системи.  

 Що таке баланс міжнародних розрахунків? 

 

Тема 9. Сутність і функції кредиту 

Завдання 1.Чи погоджуєтеся Ви з виокремленням емісійної функції кредиту? У чому слабкість 

позиції захисників цієї функції? 
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Завдання 2. Наведіть приклад кредитування, назвіть економічні межі кредиту та суть кредитних 

ризиків та способи їх мінімізації. 

 

Питання для самоконтролю 

 Яка роль кредиту в розвитку економіки? 

 У чому полягає економічна сутність позичкового відсотка? 

 Які функції виконує позичковий відсоток? 

 Що називають кредитом? 

 Чому основною формою кредиту в ринковій економіці виступає банківський кредит? 

 Як визначається рівень ставки відсотка та чи залежить він від форми кредиту? 

 Перерахуйте суб’єктів та об’єкти кредитних відносин. 

 Назвіть ознаки кредиту в ринковій економіці.  

 Назвіть основні ознаки позичкового капіталу. 

 Що таке економічні межі кредиту?  

 У чому полягає суть страхування кредитних ризиків?  

 Назвіть функції кредиту та їх особливості. 

 

Тема 10. Теорії кредиту 

Завдання 1.Розкрийте в табличній формі сутність різних теорій кредиту. 

Завдання 2. Погляди кого з  основоположників капіталотворчої теорії кредиту Вам імпонують 

найбільше і чому? 

Питання для самоконтролю 

 Які фактори зумовлюють необхідність кредиту? 

 Назвіть та охарактеризуйте теорії кредиту.  

 Перерахуйте загальні передумови формування кредитних відносин  відповідно до різних 

теорій кредиту. 

 Хто був засновником натуралістичної теорії? 

 Сутність капіталотворчої теорії кредиту? 

 Погляди Дж. Ло як основоположника капіталотворчої теорії кредиту? 

 Які наукові школи широко застосовують у своїх теоріях погляди капіталотворчої теорії 

кредиту ? 

 

Тема 11. Форми та види кредиту 

Завдання 1. Опишіть ситуацію, коли Вам потрібна певна  сума грошей для здійснення покупки, 

оберіть два види кредитування, на яких би Ви зупинилися. Прокласифікуйте обрані Вами види 

кредиту за всіма можливими  ознаками.  

Завдання 2.Розкрийте вимоги до забезпечення кредиту в описаній в завданні 1 ситуації. 

Питання для самоконтролю 

 Які форми забезпечення кредитів використовуються в Україні? Охарактеризуйте їх.  

 Дайте характеристику форм кредиту та критеріїв їх виділення. 

 У чому полягає різниця між забезпеченими і незабезпеченими кредитами? 

 Назвіть, що може бути забезпечення кредитів. 

 Що називається видом кредиту?  

 Які виділяють види кредиту? 

 У чому полягає різниця між банківським і комерційним кредитом? 

 Найпростішою формою кредитних відносин є? 

 У чому полягають розбіжності у трактуванні форм і видів кредиту, що мають місце в 

літературі? 

 За якими критеріями правомірно виділяти форми і види кредиту? Чи можуть бути 

однаковими критерії для класифікації форм і видів? 

 За організаційно-правовими ознаками та умовами надання виділяють такі види кредиту? 
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Тема 12. Кредитна система та фінансове посередництво 

Завдання 1. Розглянути специфіку функціонування кредитних систем окремих країн за Вашим 

вибором.  

Завдання 2.Порівняйте умови кредитування в банку та парабанківській структурі. 

Питання для самоконтролю 

 У чому суть кредитної системи? Яка її необхідність? 

 Назвіть принципи побудови кредитної системи.  

 Перерахуйте основні типи кредитних систем. 

 Охарактеризуйте структуру кредитної системи.  

 Перерахуйте функції банківської системи.  

 Визначте принципи побудови банківської системи. 

 Поняття фінансових посередників та їх види. 

 Механізми перерозподілу капіталу за участю фінансових посередників. 

 Переваги діяльності фінансових посередників. 

 Функції фінансових посередників. 

 Форми діяльності фінансових посередників. 

 Типи фінансових посередників за ринково-орієнтованою та банківсько-орієнтованою 

моделями фінансового посередництва. 

 

Тема 13. Центральний банк в системі монетарного та банківського управління 

Завдання 1. Охарактеризувати основні напрями діяльності НБУ.  

Завдання 2. Розкрити сутність банківського нагляду.  

Питання для самоконтролю 

 Як створювались центральні банки в різних країнах? 

 Що таке банківська система? 

 Яке економічне призначення центрального банку? 

 Які функції виконує центральний банк України? 

 Яку роль відіграє центральний банк в економіці країни? 

 Який механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку? 

 Назвіть функції центрального банку та охарактеризуйте їх суть. 

 Наведіть приклади реалізації грошово-кредитної політики центральним банком. 

 Які інструменти грошово-кредитного регулювання використовує центральний банк. 

Наведіть приклади. 

 В чому полягає суть політики облікової ставки?  

 Які операції на відкритому ринку здійснює центральний банк? 

 В чому полягає суть політики обов’язкових резервів? 

 Охарактеризуйте основні напрями діяльності НБУ. 

 Які дії передбачає банківський нагляд. 

 Назвіть пасивні та активні операції НБУ. 

 

Тема 14. Банки та їх роль у фінансовому посередництві 
Завдання 1. Розглянути основи діяльності Зборів акціонерів (учасників) банку, Ради банку, 

Правління та Ревізійної комісії банку за Вашим вибором. 

Завдання 2. Охарактеризуйте кредитні операції конкретного банку за Вашим вибором. 

Питання для самоконтролю 

 Як відбувалось становлення комерційних банків в Україні? 

 Дайте визначення поняття «комерційний банк». 

 Які показники використовуються для оцінки діяльності комерційних банків. 

 Які операції комерційних банків називають пасивними? 

 У чому сутність активних операцій комерційних банків? 

 У чому полягає касове обслуговування банком своїх клієнтів? 

 Що таке строкові депозити? Які ще види депозитів Ви знаєте. 
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 Наведіть приклади розрахункових операцій.  

 Які валютні операції здійснюють комерційні банки?  

 Які нормативно правові акти регламентують діяльність комерційних банків? 

 Загальна характеристика комерційних банків. 

 Як класифікуються комерційні банки? 

 

Тема 15. Небанківське фінансове посередництво 

Завдання 1. Розглянути сучасні риси небанківського фінансового посередництва в Україні.  

Завдання 2. Вивчити сутність комісійно-посередницьких, консультаційних та інших операцій 

небанківської фінансово-кредитної установи за Вашим вибором. 

 

Питання для самоконтролю 

 Які Ви знаєте небанківські фінансово-кредитні установи? 

 Які функції виконують небанківські фінансово-кредитні установи? 

 Що розуміють під парабанківською системою?  

 Які існують види парабанківських установ? 

 Які функції парабанківських установ? 

 Типи фінансових посередників за ринково-орієнтованою та банківсько-орієнтованою 

моделями фінансового посередництва. 

 Загальна характеристика складу та діяльності депозитних інститутів на розвинутому 

ринку. 

 Склад та особливості діяльності ощадних установ контрактного типу. 

 Склад інвестиційних посередників та характеристика їх діяльності на розвинутому ринку. 

 Функції та значення банків в організації фінансового посередництва. 

 Чинники, що зумовили появу та розвиток діяльності небанківських фінансових установ в 

Україні. 

 Небанківські фінансово-кредитні установи, їхнє призначення та види.  

 Проблеми небанківських фінансово-кредитних установ. 

 

Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх  

співробітництва з Україною 

Завдання 1. Охарактеризувати кредитні відносини в ЄС і України в поточному році. 

Завдання 2. У яких формах та на яких умовах  здійснюється кредитування України МВФ? 

.Питання для самоконтролю 

 Які напрями охоплюють міжнародні фінансові відносини? 

 Що являють собою міжнародні фінанси? 

 Що таке міжнародні фінансові інститути? 

 Які існують форми міжнародних розрахунків? 

 Що таке валютний курс і як він установлюється? 

 Що являють собою SDR і як вони використовуються? 

 Що являє собою ЕСU і яка сфера його використання? 

 Які передумови і порядок введення єдиної валюти Європейського Союзу -  євро? 

 Які існують методи визначення валютного курсу? 

 Що таке валютне регулювання? 

 Формування і використання бюджету ООН? 

 Формування і використання бюджету ЄС. 

 Які функції виконує МВФ? 

 Як сформовано капітал МВФ? 

 У яких формах здійснюється кредитування МВФ? 

 Методи валютного регулювання МВФ. 

 Які фінансові інститути входять до групи Всесвітнього банку? 
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 Які функції і напрями діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку? 

 Як формується капітал і ресурси МБРР? 

 Які функції і сфери діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку? 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання обирається 

студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми рефератів-оглядів 

1. Необхідність та сутність грошей. 

2. Форми грошей та їхнє еволюційне походження. 

3. Історичний огляд походження грошової одиниці – гривня. 

4. Методи регулювання грошового обігу в Україні. 

5. Основні ринки, що пов’язані з грошовим обігом. 

6. Сутність та характер обігу товарних грошей. 

7. Грошовий обіг: стан та перспективи розвитку. 

8. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку. 

9. Грошова система економіки ринкового типу. 

10. Державне регулювання грошової системи. 

11. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість та рівень життя населення. 

12. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні. 

13. Історія розвитку цінних паперів в Україні. 

14. Вексель і його практичне застосування в Україні. 

15. Теоретичні концепції кредиту. 

16. Формування кредитних відносин між позичальником і банком. 

17. Розвиток кредитних відносин в Україні. 

18. Небанківські фінансово-кредитні установи в Україні. 

19. Особливості функціонування інвестиційних фондів. 

20. Діяльність лізингових компаній. 

21. Функціонування факторингових компаній. 

22. Стійкість банківської системи України як вирішальна умова успішного функціонування. 

23. Банківська система України. 

24. Центральний банк, його функції та роль. 

25. Комерційні банки України, характеристика діяльності 

26. Кредитна політика комерційного банку. 
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27. Грошово-кредитна політика центрального банку держави. 

28. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.  

29. Інфляція, причини та форми її виявлення. Види інфляції. 

30. Сутність, призначення та специфічні ознаки валюти. 

31. Форми міжнародного кредиту. 

32. Європейський банк реконструкції та розвитку – перспективи для України. 

33. Міжнародний валютний фонд і його співробітництво з Україною. 
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1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

1.6.1. Питання для підсумкового контролю (екзамен) 
1.Економічна природа та сутність грошей. 

2. Концепції походження грошей. Натурально-речові форми грошей. 

3. Сучасні засоби платежу, що обслуговують грошовий обіг, їх сутність та характеристика. 

4  Сутність та економічна основа грошового обороту. 

5. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування. 

6. Поняття грошового потоку. Види грошових потоків. 

7. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. 

8. Попит та пропозиція грошей. Графічна модель грошового ринку. 

9. Закон грошового обігу. 

10.Грошова маса, грошові агрегати та швидкість обертання грошей. 

11.Грошова система. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

12.Створення і розвиток грошової системи України. 

13.Сутність та види грошових реформ. 

14.Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

15.Механізм зміни грошової маси в обороті. Депозитний та грошовий 

мультиплікатори. 

16.Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 

17.Сутність, види та закономірності розвитку інфляції. 

18. Форми прояву та вимірювання інфляції. Державне регулювання 

інфляції. 

19. 

20.Поняття, призначення, види та сфера використання валюти. 

21.Сутність валюти, конвертованість валюти, валютний курс. 

22.Основні види валютних операцій. 

27.Функції і роль кредиту. Етапи кредитування. 

28.Види і форми кредиту. 

29.Межа кредитування на макро- та мікрорівнях. Засоби відтворення межі. 

30.Класифікація та характеристика основних видів кредиту. 

31.Центробанки, їх походження, призначення та функції 

32.Сутність проценту та чинники, що на нього впливають. 

33.Структура та види процентних ставок. 

34.Концепція «тимчасова структура процентних ставок». 

35.Функції та роль процента. 

36.Активні та пасивні операції центробанку. 

37.Способи нарахування процентів. 

38.Поняття і структура кредитної системи України. 

39.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків 

40.Банківська система як основна складова кредитної системи. 

41.Принципи побудови банківської системи. 

42.Операції центрального банку. 

43.Функції комерційних банків. 

44.Фінансовий посередник як суб’єкт грошового ринку. Призначення фінансових посередників. 

45.Створення банківських резервів: необхідність та значення. 

46.Характеристика договірних фінансових посередників. 

47.Функції банківської системи України. 

48.Форми організації центробанків та їх функції. 

49.Інвестиційні фінансові посередники, їх характеристика. 

50.Економічна сутність банку. Види банків. 

51.Активні операції комерційних банків 

52.Пасивні операції комерційних банків. 
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53.Банківські послуги, їх характеристика. 

54.Особливості побудови банківської системи в Україні. 

55.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків 

56.Теорії та функції кредиту. 

57.Небанківські фінансово-кредитні установи. 

58.Класифікація та загальна характеристика банківських депозитів. 

59.Класифікація банківських активів. 

60.Процентні та непроцентні витрати комерційних банків. 

61.Система економічних нормативів регулювання банківської діяльності. 

62.Джерела формування банківських ресурсів. 

63.Сутність, призначення та переваги фінансового посередництва. 

64.Характеристика та види міжнародного кредиту. 

65.Механізм забезпечення стабільності банківської діяльності. 

66.Функції центрального банку. 

67.Активні та пасивні операції центробанку. 

68.Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною 

69. Пасивні операції банків. Власні та залучені ресурси банків. 

70. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні. 

71. Походження та етапи розвитку центральних банків 

72. Класифікація витрат комерційного банку. 

73.Міжгосподарський кредит та його види. 

74.Характеристика кредитів за схемою надання (кредитна лінія, овердрафт, револьверний та 

контокорентній кредити). 

75.Нормативи ліквідності комерційних банків 

76.Характеристика банківського кредиту за формою залучення кредиторів (двосторонній, 

консорціумний, паралельний). 

77.Форми організації центробанків та їх функції. 

78. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. 

2. Сутність валютних відносин. Поняття та види валюти.  

3. Тестові завдання. 

4. Задача.   
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 18 лекційних занять за денною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

Розподіл балів здобутих студентом під час лекцій 

№ 

з/п 

Семестр 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. ІІІ 18 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0 5,6 6,1 6,7 7,2 7,8 8,3 8,9 9,4 10,0 

 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 18 семінарських занять за 

денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту 

до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 
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Розподіл балів за самостійну роботу 

№ 
з/п 

10 тем 
Номер теми 

Усього 

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  

1. 

Максимальна 
кількість балів 

за самостійну 

роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

2.  

Максимальна 
кількість балів 

за 

індивідуальне 
завдання 

6 6 

 Усього балів  20 

 
2.5. За семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену з 

навчальної дисципліни «Фінанси, гроші і кредит», студент денної форми навчання може 

максимально одержати 30 балів.   

Перерозподіл балів в межах максимально можливого одержання їх кількості за надані 

студентами відповіді в усній та письмовій формі відповідно на питання, тестові завдання та 

розв’язок задачі екзаменаційного білета,  наведено в таблиці.  

Розподіл балів для семестрового контролю 

№ з/п Алгоритм нарахування балів 

Номер питань екзаменаційного 

білета / кількість балів Разом 
балів 

1 2 3 4 

1. 
Максимальна кількість балів за усну відповідь 
на кожне питання екзаменаційного білета 

10,0 10,0 - - 20,0 

2. 
Максимальна кількість балів за письмову 

відповідь на тестові завдання 
- - 5,0 - 5,0 

 Максимальна кількість балів за розв’язок задачі - - - 5,0 5,0 

 Усього балів 10,0 10,0 5,0 5,0 30,0 
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7. Глущенко Н. В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
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4. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

  Органи державного управління і національні інститути 

Офіційна сторінка Президента України www.president.gov.ua 

Урядовий портал Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Національний банку країни www.bank.gov.ua 

Міністерств економіки України www.me.gov.ua 

Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua 

Національні науково-дослідні інститути та центри 

Національний інститут стратегічних досліджень www.niss.gov.ua 

Національний інститут проблем міжнародної безпеки www.niisp.gov.ua 

Інститут світової економіки і міжнародних відносин www.iweir.org.ua 

Наукові та електронні бібліотеки в Україні 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua 

Національна парламентська бібліотека www.alpha.rada.kiev.ua 

Наукова бібліотека імені Максимовича www.lib-gw.univ.kiev.ua 

Львівська електронна бібліотека імені В.Стефаника www.lsl.lviv.ua 

Велика економічна бібліотека www.economics.com.ua 

Електронна бібліотека www.lib.com.ua 

Міжнародні економічні і фінансові організації 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) (International Monetary Fund) www.imf.org 

Організація об’єднани хнацій (ООН) (United Nations Organization) www.un.org 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (TheInternationa lFinance Corporation) 

www.ifc.org 

Світова організація торгівлі (СОТ) (The World Trade Organization) www.wto.org 

Група Світового банку (The WorldBank Group) www.worldbank.org 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР)  

International Bankfor Reconstructionand Development) www.worldbank.org/ibrd 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) (The International Development Association) 

www.worldbank.org/ida 

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ (The Multilateral Investment 

Guarantee Agency) www.miga.org 
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Розробник навчально-методичних матеріалів:  

 

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування, кандидат економічних наук  

_______________________ А. В. Крушинська 

____  _____________ 2017 року 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

__________________ 2017 року, протокол № ___. 

Завідувач кафедри _____________________ В.П. Синчак 

___  ____________________  2017 року  

Декан факультету управління та економіки _____________ І. Б. Ковтун 

____  _____________ 2017 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету ___ _________ 2017 року, 

протокол № ___. 

Голова методичної ради _________________ В.Т.Савицький 

____ _________________ 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Обліковий обсяг – 2,23 ум.др.арк. 

Оновлення робочої програми: 
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Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент 

 

_______________________ Наталія ТКАЧУК 

28 вересня  2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та страх 

ування 

 

29 вересня 2020 року, протокол №2. 

 

Завідувач кафедри _____________________ Віктор СИНЧАК 

       

         29 вересня 2020 року 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Обліковий обсяг оновлення – 1,2 ум.др.арк. 
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