1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів/годин
Усього годин аудиторної роботи
в т.ч.:
- лекційні заняття, год.
- практичні заняття, год.
- лабораторні заняття, год.
- семінарські заняття, год.
Усього годин самостійної роботи
Вид семестрового контролю

Всього годин
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
3/90
3/90
48
12
16
32

4
8

42
залік

78
залік

Примітка.
Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:
для денної форми навчання –53,3%.
для заочної форми навчання –13,3%
2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни
Предметом дисципліни ―Ггроші та кредит‖ є система грошово-кредитних відносин в
суспільстві та закономірності її розвитку та функціонування.
Метою дисципліни є формування знань про закономірності, які склалися в
теперішній час у сфері грошових та кредитних відносин, розкрити шляхи використання
цих відносин в практиці господарювання, визначити сукупність заходів, які забезпечують
використання грошово-кредитної політики держави з метою регулювання та стабілізації
фінансової системи країни.
Завдання дисципліни є:
- засвоєння понятійного апарату теорії грошей та кредиту;
- вивчення нормативних і законодавчих актів, щодо грошового обігу і кредитних
відносин в Україні;
- усвідомлення економічних процесів.
В результаті вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студент повинен: знати:
- теоретичні основи грошового обігу і кредиту;
- законодавчу базу щодо грошового обігу, кредитних відносин, дії НБУ і комерційних
банків;
- практично застосовувати теоретичний матеріал у практичній діяльності шляхом
використання методів організації безготівкового та готівкового розрахунків у
господарської діяльності, організації і порядку кредитування суб'єктів ринкових відносин;
- особливості взаємовідносин з банківськими та небанківськими фінансовими
установами.
вміти:
- аналізувати і характеризувати стан грошової і кредитної системи України;
- аналізувати і характеризувати грошову політику уряду України;
- аналізувати дії і функції банківської системи України.

л

п

лаб. інд с.р.

усього

усього

3. Структура навчальної дисципліни
3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни
Кількість годин
денна форма навчання
заочна форма навчання
(ДФН)
(ЗФН)
у тому числі
у тому числі
л

п лаб інд

с.р

Розділ 1 Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок
Тема 1. Сутність та
4
2
2
- - 4
2
функції грошей
2 Тема 2. Грошовий обіг і
6
2
4
- - 4 2
грошові потоки
2
Тема 3. Грошовий ринок.
8
2
4
- 2 4 - 2 2
Грошові системи
Тема 4. Інфляція та
грошові реформи.
10 2
6
- 2 6 - 2 4
Валютний ринок і
валютні системи.
Усього по Розділу 1
28 8 16 - 4 18 2 6 10
Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники
Тема 5. Кількісна теорія
грошей і сучасний
4
2
2
- - 2
- 2
монетаризм
Тема 6. Кредит у
8
2
4
- 2 6 2 2 2
ринковій економіці
Тема 7. Фінансові
посередники грошового
10 2
6
- 2 2
- 2
ринку. Центральні банки.
Комерційні банки
Тема 8. Міжнародні
валютно-кредитні
8
2
4
- 2 2 - - 2
установи
Усього по Розділу 2
30 8 16 - 6 12 2 2 8
Інші види самостійної
32 - 32 60 - 60
роботи
Усього годин
90 16 32 - 42 90 4 8 78

3.2. Лекційні заняття
№
з/п
1

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою

Розділ 1. Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок
Тема 1. Сутність та функції грошей
Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції
походження грошей. Поява грошей як об’єктивний результат розвитку
товарного виробництва та обміну. Роль держави у творенні грошей.
Функції грошей.

2

-

2

-

2

-

2

2

2

-

2

-

Тема 7. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні
банки. Комерційні банки
Сутність та призначення фінансового посередництва. Види фінансових
посередників. Банки як суб'єкти фінансового посередництва.
Центральні банки: їх призначення, функції та основні операції.
Комерційні банки: їх походження, види, правові основи організації.

8

2

Тема 6. Кредит у ринковій економіці
Суть та основні ознаки кредиту. Суб'єкти та об'єкти кредитних
відносин. Форми та види кредитів. Основні функції кредиту.
Характеристики окремих форм кредиту. Організація банківського
кредитування.

7

-

Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники
Тема 5. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Еволюція
постулатів кількісної теорії. Неокласичний варіант розвитку кількісної
теорії грошей. Основні положення та недоліки номіналістичної теорії
грошей. Кейнсіанський напрям у кількісній теорії грошей.

6

2

Тема 4. Інфляція та грошові реформи. Валютний ринок і
валютні системи.
Інфляція: суть, форми вияву, причини та наслідки. Класифікація
інфляції в залежності від темпів наростання інфляційних процесів.
Особливості інфляційного процесу в Україні. Поняття валютного ринку
та його структура. Основні види валютних операцій. Валютні операції
та валютний курс.

5

2

Тема 3. Грошовий ринок. Грошові системи
Суть грошового ринку та його особливості. Суб'єкти та об'єкти
грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Суть
грошової системи, призначення та місце в економічній системі
держави. Основні елементи грошової системи. Системи металевого,
паперово-грошового та кредитного обігу.

4

2

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки
Поняття грошового обороту як процесу руху грошей.Основні суб'єкти
сукупного грошового обороту. Основні канали руху грошей у
грошовому обігу. Основні сфери грошового обороту. Модель
сукупного грошового обороту.

3

Кількість годин
ДФН ЗФН

Тема 8. Міжнародні валютно-кредитні установи
Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення. Група
Світового банку: історія створення, структура та завдання. Види
кредитів Світового банку. Співробітництво Світового банку з
Україною.

Усього годин

16

4

3.3. Теми практичних занять
№
з/п

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою

Кількість годин
ДФН ЗФН

Розділ 1. Сутність та функції грошей, грошовий обіг та грошовий ринок
1

Тема 1. Сутність та функції грошей
Ціна як грошовий вираз вартості товарів. Функції міри вартості, засобу
обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості та світових
грошей: їх суть та особливості використання.

2

2

6

2

2

-

4

2

6

-

Тема 6. Кредит у ринковій економіці
Принципи кредитування. Форми та види кредитів, їх визначення.
Форми кредиту: банківський, державний, лізинговий, комерційний,
міжнародний, споживчий. Організація банківського кредитування.
Оцінка процента, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки
процента. Процент в умовах інфляції. Основні методи стягнення
відсотків за банківськими кредитами.

7

4

Розділ 2. Кредит у ринковій економіці та фінансові посередники
Тема 5. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Класична кількісна теорія грошей. Кейнсіанська модель сукупного
попиту та пропозиції. Стабілізаційна політика монетаристів.
Монетаристська модель сукупного попиту та пропозиції.

6

2

Тема 4. Інфляція та грошові реформи. Валютний ринок і
валютні системи.
Інфляція, форми вияву, причини та наслідки. Збалансована та
незбалансована інфляція. Локальна та світова інфляція. Стагфляція як
форма інфляції. Грошові реформи. Основні методи стабілізації валют:
дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація. Валютні
операції та валютний курс. Порядок визначення валютних курсів.
Поняття, значення й механізм забезпечення конвертованості валюти.
Механізм регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація,
валютна інтервенція.

5

4

Тема 3. Грошовий ринок. Грошові системи
Структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок
цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку.
Визначення попиту на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші.
Фактори, що визначають зміну попиту на гроші. Пропозиція грошей.
Суть та механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що
визначають зміну пропозиції грошей.

4

-

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки
Грошові потоки, їх класифікація та механізм їх балансування. Закон
грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають.
Погляди на характер зміни швидкості обігу грошей. Порядок
розрахунку швидкості обігу грошей. Механізм поповнення грошей в
обороті. Поняття емісії грошей. Створення грошей банками.
Банківський мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. Грошовий
мультиплікатор.

3

2

Тема 7. Фінансові посередники грошового ринку. Центральні
банки. Комерційні банки
Вивчення банківської та парабанківської системи. Виникнення банків
та їх економічна сутність. Одно- та дворівневі банківські системи.
Центральний банк та його роль в економіці. Функції Центрального

банку та його повноваження.Вибір банку для обслуговування. Активні
та пасивні операції банків. Розрахунково-касове обслуговування та
операції банків з векселями. Операції комерційних банків. Пасивні
(власні, залучені та позичені ресурси) і активні (депозитні, кредитні,
інвестиційні) операції комерційних банків. Традиційні та нетрадиційні
банківські операції (послуги).
8

Тема 8. Міжнародні валютно-кредитні установи
Міжнародний валютний фонд. Функції валютного курсу. Види та
конвертованість валюти. Валютний ринок. Поняття та види валютних
операцій. Валютні ризики. Валютне регулювання і валютний контроль.
Задачі та методи валютного регулювання. Механізми регулювання
валютного курсу і валютна інтервенція, девальвація, ревальвація,
котирування валют. Платіжний баланс.
Усього годин

4

-

32

8

3.4.Самостійна робота
№ з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою

Кількість годин
ДФН
ЗФН

Сутність та функції грошей. Світові гроші в системі
міжнародних розрахунків. Еволюція форм грошей: повноцінні
та неповноцінні гроші. Роль держави у створенні грошей.
Грошовий обіг і грошові потоки. Маса грошей, що
обслуговує грошовий обіг, її склад та фактори, що визначають її
зміну. Ліквідність грошової маси. Грошові агрегати та грошова
база.
Грошовий ринок. Грошові системи. Заощадження та
інвестиції в механізмі грошового ринку. Заощадження
населення як єдине джерело і верхня межа чистих інвестицій.
Вплив процентної ставки на заощадження та інвестиції. Вплив
бюджетного дефіциту на балансування заощаджень та
інвестицій.

-

2

2

2

2

2

-

4

-

2

2

2

2

2

2

2

Інфляція та грошові реформи. Валютний ринок і
валютні системи. Особливості інфляційного процесу в
україні. Особливості інфляційного процесу в іноземних країнах.
Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання
Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Основні
питання та періоди (класичний, кейнсіанський, сучасний)
розвитку теорії грошей. Розвиток поглядів на роль грошей в
економіці (концепція ―нейтральності грошей‖, Й.Шумпетер,
Д.Кейнс, монетаристи). Внесок Д.Кейнса в теорію грошових
відносин.
Кредит у ринковій економіці. Теорії кредиту. Принципи
кредитування. Характеристика фінансового, товарного кредиту
та кредиту під цінні папери. Роль кредиту в розвитку
економіки. Межі кредиту.

Фінансові посередники грошового ринку. Центральні
банки. Комерційні банки. Сутність, призначення та види
фінансового посередництва. Послуги фінансових посередників.
Зменшення ризику. Збільшення ліквідності. Інформаційні
послуги.
Міжнародні валютно-кредитні установи. Світовий банк

та його складові інституції. Міжнародний банк реконструкції та
розвитку. Ресурси, фінансові інструменти та кредити МБРР.
Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародна асоціація
розвитку, Багатостороння Агенція Гарантії Інвестицій.
Міжнародні
регіональні
кредитно-фінансові
інституції.
Європейський інвестиційний банк. Європейський банк
реконструкції та розвитку.
Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів
Усього годин

32
42

60
78

4.Індивідуальні завдання
З метою покращення успішності студента та підвищення балів за його
поточний контроль, студенту протягом семестру може додатково надаватися
індивідуальне завдання (у вигляді реферату) за такими темами:
1. Сучасні засоби та форми розрахунків: електронні системи типу «клієнтбанк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» та інші.
2. Взаємовідносини підприємств України з ЄБРР.
3. Кредитування малого бізнесу в Україні на основі використання
зарубіжного досвіду.
4. Кредитування середнього бізнесу в Україні на основі впровадження
зарубіжного досвіду.
5. Дебіторська заборгованість підприємства та форми її рефінансування.
6. Кредиторська заборгованість її пролонгація та реструктуризація.
7. Використання зарубіжного досвіду при здійснені фінансової санації
підприємств.
5. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання:
інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, розв’язування задач та
ситуаційних завдань, тестування, виступ з рефератом, а також методи
інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо).
Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:
• лекції;
• лабораторні заняття;
• семінарські заняття;
• самостійна позааудиторна робота студентів (СРС).
6. Методи контролю
Форми проведення поточної перевірки протягом семестру: усна співбесіда;
письмове фронтальне опитування;експрес-контроль (тестовий); колоквіуми;
консультація з метою контролю; домашнє завдання групового чи індивідуального
характеру; перевірки розв’язку ситуаційних задач; виконання самостійної та
індивідуальної роботи.
7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

Максимальна кількість балів за засвоєння дисципліни протягом семестру
становить 100:
100 (ПК) = 100,
де:
100 (ПК) – 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати
студент за семестр;
За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у
графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не
зараховано».
Для студентів заочної форми освіти при складанні заліку бали
розподіляються таким чином:
30 (ПК) + 70 (ТСР) =100
30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може
набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.
70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний
період за програмою курсу.
Тематична самостійна робота – це завершена теоретична чи практична
робота в межах навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і
навичок, здобутих у процесі опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення
у міжсесійний період та охоплює зміст навчального курсу в цілому.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

для екзамену, курсового
проекту (роботи),
практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з
можливістю повторного
складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у
графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не
зараховано».
Оцінка «зараховано» (60-100 балів) ставиться студентові, який виявив
знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого

навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання,
передбаченні програмою, ознайомлений з основною рекомендованою
літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але демонструє
спроможність їх усувати.
Оцінка «незараховано» (0-59 балів) ставиться студентові, який допускає
принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може
продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з
відповідної дисципліни.
7.2. Контроль успішності студентів заочної форми навчання
Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та
підсумкового контролю (залікового контролів). Максимальна кількість балів з
навчальної дисципліни, яку може отримати студент протягом семестру, становить
100.
Дані про успішність студента заносяться викладачами у «Журнал обліку
відвідування занять та контролю успішності студентів», «Залікову відомість».
У зв'язку з чим, що для студентів заочної форми навчання співвідношення
обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну роботу, має значні
відмінності від денної форми (для кожної дисципліни визначається навчальною та
робочою програмами), відповідно є відмінності у розподілі балів для дисциплін
та критеріїв оцінювання.
Розподіл балів для дисциплін, які завершуються заліком:
30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100
Семестр
Поточний
Тематична с/р
Сумарна
контроль
оцінка
1
30
70
100
30(ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати
студент під час настановчої сесії.
70(ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період
за програмою. Тематична самостійна робота — це завершена теоретична чи
практична робота в межах навчальної дисципліни, яка виконується на основі
знань, умінь і навичок, здобутих у процесі опрацювання тем, винесених на
самостійне вивчення у міжсесійний період та охоплює зміст навчального курсу в
цілому.
Максимальна оцінка за виконання тематичної самостійної роботи становить
70 балів.
8. Навчально-методичне забезпечення
1. Куницька-Іляш М.В. Гроші та кредит. Методичні рекомендації для
практичних занять студентам спеціальності «Менеджмент». – Львів, 2019. – 60с.
2. Куницька-Іляш М.В. Фінанси, гроші і кредит. Методичні рекомендації для
самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит» для студентів спеціальності
«Менеджмент». – Львів, 2019. – 43 с.
3.Куницька-Іляш М.В. Фінанси, гроші і кредит. Методичні рекомендації
для практичних занять та самостійного вивчення курсу «Гроші та кредит» для

студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент».– Львів, 2019.–
43 с.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни;
4.Інтерактивний
комплекс
навчально-методичного
забезпечення
дисципліни;
5.Конспект лекцій на паперовому та електронному носіях;
6.Друкований роздатковий матеріал.
9. Рекомендована література
Базова:
1.
Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. Бюджетна система:
навчальний посібник. Львів: ТНЕУ, 2019. 328 с.
2.
Курило О.Б., Бондаренко Л.П., Вівчар О.І., Чубка О.М. Фінанси
підприємств: підручник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 340 с
3.
Алєксєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. Бюджетна
система: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 400 с.
4.
Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Бюджетна система:
практикум. Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. 400 с.
5.
Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Фінанси: навчальний
посібник Львів: Видавництво ―Простір-М‖, 2018. 298с.
6.
Шпак Н. О., Ярошевич Н. Б., Побурко О. Я. Фінанси, гроші та кредит :
навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 416 с.
7.
Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА:
навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2017. 246 с.
8.
Реверчук С. К., Грушко В. І., Дмитриченко Л. І., Скоморович І. Г., Сова
О. Ю. Гроші та кредит: підручник. К.: Знання, 2011. 382 с.
9.
Крупка М.І., Мрочко М.С., Вишивана Б.М. та ін. Гроші та кредит.:
навчальний підручник / за заг. ред. Крупки М.І. Львів : ЛНУ імені Івана
Франка. 2011.
10.Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність
підприємства: підручник – 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Либідь, 2002. 384 с.
11.За ред. Г.Г. Кірейцева. Фінанси підприємств: навч. посібник. Київ: ЦУЛ,
2012.
12.Зятковський І.В, Фінанси підприємств: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб.
та доповн. К.:Кондор, 2003. 364 с.
13.
Онисько С.М. Фінанси підприємств: підручник. Львів: Магнолія плюс,
2006.
14.
Закон України ―Про банки і банківську діяльність‖ від 7.12.2000 р. із
змінами та доповненнями.
15.
Закон України ‖Про Національний банк України‖ від 20.05.1999 р. із
змінами та доповненнями.
16.
Закон України ―Про цінні папери і фондову біржу‖ від 18.06.1991 р. із
змінами та доповненнями.
17.
Закон України ―Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг в Україні‖ від 12.07.2001 р. із змінами та доповненнями.

Господарський кодексУкраїни. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http: //www.rada.gov.ua
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26.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 ―Баланс‖, затверджене
наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 р. //
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27.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 ―Звіт про фінансові
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29.
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30.
Постанова Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 «Про затвердження
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
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31.
Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 N
637«Про затвердження Положення про ведення касових операцій у
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32.
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Вовчак О.Д. Гроші та кредит: навчальний посібник. К.: Центр учбової
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НБУ, 2015. 404 с.
Левченко Л.В. Гроші та кредит: навчальний посібник. К.: Центр учбової
літератури, 2014. 224 с.
Живко З.Б. Банківська діяльність: навчальний посібник. К.: Алерта, 2014. 248
с.
Лютий І. О., Версаль Н. І., Любкіна О. В., Рожко О. Д. Гроші та кредит:
підручник / за заг. ред. І. О. Лютого. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 559 с.
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10. Інформаційні ресурси
Бібліотеки:
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького (Львів, вул. Пекарська 50);
✓ http://lvet.edu.ua/
- міські бібліотеки м. Львова: бібліотека АН ім. В.Стефаника (вул.
В.Стефаника, Львівська обласна бібліотека (пр. Шевченка, 13);
✓ http://www.lsl.lviv.ua/
✓ http://lounb.org.ua/
- методичний кабінет кафедри економіки підприємства, інновацій та
дорадництва в АПК імені І.В.Поповича Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
10.1. Електронні ресурси
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

www.rada.gov.ua
www.ukrstat.gov.ua
www.kmu.gov.ua
www.bank.gov.ua
www.sta.gov.ua
www.ac-rada.gov.ua
www.rada.gov.ua
www.sokrat.kiev.ua.
www.pfts.com.
www.utis.mk.ua.
www.ramle.ru
www.finmarket.info
www.unia.com.ua

