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ГРОШІ І КРЕДИТ
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов'язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної підготовки
К-27
4
5 кредитів / 150 год
Іспит
к. е. н., доцент Козлов В.П.
«Історія економіки та економічної думки»,
«Регіональна економіка», «Економічна теорія»,
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», ,
«Статистика»
К-27 викладається на другому році навчання
лекції, практичні заняття, індивідуальна робота
поточний контроль – 60 балів, підсумковий
контроль – 40 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сутність та функції грошей (походження грошей; роль товарного виробництва і
розвитку обміну у виникненні грошей; концепції походження грошей: раціоналістична та
еволюційна; філогенетичне дослідження походження грошей; бартерна економіка, її
позитивні та негативні моменти; грошова економіка; причини розвитку паперового
грошового обігу; онтогенетичне дослідження походження грошей; сутність грошей; форми
грошей і їх еволюція; повноцінні гроші; товарні гроші; металеві гроші і їх еволюція;
неповноцінні гроші і їх основні форми; сучасні види грошей; функції грошей; роль грошей у
розвитку економіки України).
Грошовий обіг і грошова маса, що його обслуговує (грошовий обіг і його роль у
суспільному відтворенні; концептуальні ознаки грошового обігу; сукупний грошовий обіг;
структура грошового обігу; грошова маса і її структура; грошові агрегати; швидкість обороту
грошей; показники оборотності грошей; фактори, які впливають на швидкість обороту
грошей; закони грошового обігу).
Грошовий ринок (сутність і особливості функціонування грошового ринку;
інструменти грошового ринку; структура грошового ринку; механізм функціонування
грошового ринку; регулювання ринку грошей; поняття попиту на гроші; фактори, що
визначають динаміку попиту на гроші; поняття пропозиції грошей; механізм формування
пропозиції грошей; фактори, що визначають пропозицію грошей; умови збалансованості
попиту та пропозиції на грошовому ринку).
Грошові системи (поняття грошової системи; елементи грошових систем та їх
характеристика; типи грошових систем та їх еволюція; металева та паперово-кредитна
грошові системи; біметалізм, монометалізм та їх різновиди; неринкова і ринкова грошові
системи; грошові системи відкритого і закритого типу; саморегулююча і регульована
грошові системи; створення і розвиток грошової системи України; державне регулювання
грошового обігу; грошово-кредитна політика).
Інфляція та грошові реформи (сутність інфляції, форми її прояву; закономірності
розвитку інфляційного процесу; типи інфляції; соціально-економічні наслідки інфляції;
державне регулювання інфляційних процесів; особливості інфляції в Україні; грошова
реформа як радикальний метод оздоровлення грошового обігу; особливості проведення
грошової реформи в Україні).

Валютний ринок і валютні системи (сутність валюти і валютних відносин; поняття
конвертованості валюти; валютний ринок; види операцій на валютному ринку; валютний
курс: види, способи встановлення; фактори, які його визначають; регулювання валютних
курсів; поняття валютної системи і характеристика її елементів; національна, міжнародна
(регіональна), світова валютні системи; особливості формування валютної системи України;
зміст платіжного балансу).
Необхідність та сутність кредиту (сутність натуралістичної та капіталотворчої
теорій кредиту; загальні умови і економічні фактори необхідності кредиту; сутність кредиту;
функції кредиту; об’єкти та суб’єкти кредитних відносин; основні принципи кредитування;
стадії і закономірності руху позиченої цінності (вартості)).
Форми, види та роль кредиту (форми і види кредиту; характеристика основних форм
кредиту; характеристика основних видів кредиту; економічні межі кредиту; роль кредиту в
розвитку економіки; сучасний стан і проблематика розвитку кредитних відносин в Україні;
сутність позичкового відсотка; види позичкового відсотка; норма позичкового відсотка і
фактори, що її визначають; функції відсотка).
Фінансові посередники грошового ринку (сутність фінансового посередництва;
призначення і види фінансових посередників; банки як основні суб’єкти фінансового
посередництва; функції банків; банківська система: сутність, принципи побудови і функції;
особливості побудови банківської системи в Україні; небанківські фінансово-кредитні
установи).
Центральні банки (походження і розвиток центральних банків; шляхи утворення
центральних банків; функції центрального банку; сутність і розвиток функції емісійного
центру готівково-грошового обороту; зміст функції банку банків; центральний банк як орган
банківського регулювання і нагляду; сутність і значення функції банкіра і фінансового агента
уряду; функція центрального банку як провідника монетарної політики; становлення
центрального банку в Україні; правовий статус Національного банку України, принципи
його функціонування; функції НБУ).
Комерційні банки (походження і розвиток комерційних банків; сутність і
класифікація комерційних банків; пасивні операції комерційних банків; операції по
формуванню капіталу банку; операції по залученню банком тимчасово вільних коштів;
депозитні операції банків, види депозитів; недепозитні (позичкові) ресурси банку; активні
операції комерційних банків; сутність і види кредитних операцій; інвестиційні операції;
банківські послуги; становлення комерційних банків в Україні).
Міжнародні валютно-кредитні організації та форми їх співробітництва з Україною
(поняття і роль міжнародних і регіональних валютно-кредитних організацій; Міжнародний
валютний фонд і його діяльність в Україні; ціль створення МВФ; кредити МВФ і принцип
обумовленості їх надання; типи програм, реалізований у взаємовідносинах МВФ з Україною;
Світовий банк: склад групи Світового банку, мета і напрямки діяльності; регіональні
міжнародні фінансово-кредитні установи).
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції
мікро- та макроекономіки, економіки праці та управління персоналом, демонструвати стійке
розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем
(ПРН – 1)
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки,
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної
політики держави (ПРН – 6)

