
Назва: 072_ФБСС_Гроші і кредит_2018 
ГРОШІ І КРЕДИТ 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки - фахова 

Код  К-20 

Семестр 3,4 

Загальна кількість кредитів/годин: 10 кредитів / 300 годин 

Форма контролю Залік, іспит, захист курсової роботи 

Викладач К. е. н., доцент Волкова Н.І. 

Необхідні обов'язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

 «Політична економія», «Історія економіки та 

економічної думки», «Історія фінансів і 

кредиту», «Мікроекономіка, «Статистика», 

«Макроекономіка».  

Місце у структурно-логічній схемі: К-20 Гроші і кредит викладається на другому 

році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання: 3 семестр: поточний контроль – 100 балів;  

4 семестр: поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль (іспит) – 40 балів. 

Мова викладання: українська 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошова маса, що його обслуговує. 

Грошовий ринок. Грошові системи. Інфляція і грошові реформи. Валютний ринок і 

валютні системи. Необхідність і сутність кредиту. Форми, види і роль кредиту. 

Фінансові посередники грошового ринку. Центральні банки. Комерційні банки. 

Міжнародні валютно-кредитні організації   

і форми їх співробітництва з Україною. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Знати і  застосовувати економічні  закони, категорії та принципи сучасної 

економічної теорії, закономірності розвитку та функціонування ринкової економіки під 

час дослідження сучасних фінансово-економічних процесів  та явищ (ПРН1).  

Вміння виявити особливості фінансово-економічних процесів у сфері грошових, 

фінансових і кредитних відносин, що відбуваються на макро- і мікрорівнях та їх 

можливий вплив на фінансову діяльність (ПРН2). 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним (ПРН4).  

Здатність оцінити і встановити взаємозв’язок макроекономічних показників з 

показниками грошово-кредитної, бюджетної та фіскальної політики (ПРН10). 



Уміння аналізувати і пояснювати сучасний стан і зміни, що відбуваються у сфері 

функціонування грошей, кредиту і банків в межах країни та на міжнародному рівні 

(ПРН11). 

Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-

кредитних установ та органів державної влади (ПРН12). 

Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних 

банків, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14).. 

Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що 

відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у сфері 

грошового обігу та кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств (ПРН18). 

Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування 

фінансових систем, фінансової термінології (ПРН19). 


