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Силабус навчальної дисципліни 

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Гроші та кредит» дасть розуміння закономірностей 

розвитку грошово-кредитних відносин, впливу та ролі грошово-

кредитних відносин у ринковій економіці, використання грошово-

кредитних інструментів як основних важелів економічної політики 

в державному регулюванні економіки. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Злагоджена єдність і цілеспрямована взаємодія соціально – 

економічних відносин, інститутів і механізмів сфери 

функціонування фінансово - грошового обороту і кредиту в умовах 

подолання кризових явищ і переходу економіки України до 

динамічного зростання. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надання базового комплексу теоретичних знань і практичних 

навичок з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей 

функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної 

монетарної політики й розвитку банківської справи, формування 

розуміння суті, функцій, ролі грошей, грошово-кредитних відносин 

у господарюванні, як на мікро- так і на макрорівні, механізму 

функціонування грошей, кредиту, проценту за кредит, грошового 

ринку, кредитної системи, центрального і комерційних банків. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 

Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень. 

http://college-chnu.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=23
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Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для розв’язання професійних завдань. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з вимогами 

законодавства. 

Розуміння особливостей функціонування сучасної національної і 

світової фінансових систем та їх структури. 

Розуміння принципів організації фінансових відносин. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Тема 2. Грошовий обіг та грошова маса 

Тема 3. Грошовий ринок 

Тема 4. Грошові системи 

Тема 5. Інфляція і грошові реформи 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

МОДУЛЬ ІІ 

РОЗДІЛ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

Тема 8. Кредит в ринковій економіці 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

Тема 10. Центральні банки 

Тема 11. Комерційні банки 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною  

Пререквізити 

Дисципліна «Гроші та кредит» може вивчатися на основі базової 

загальної середньої освіти. Базовими для вивчення даного курсу є 

дисципліни «Фінанси», «Економічна теорія». Доцільно з даною 

дисципліною вивчати також дисципліни «Банківські операції», 

«Бюджетна система», «Страхові послуги», які підвищать 

ефективність засвоєння курсу. 
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Постреквізити 

Дисципліна «Гроші та кредит» є складовою циклу професійної 

та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

фінансів, банківської справи та страхування. Знання з даного 

курсу будуть використовуватися при вивченні дисциплін 

«Банківські операції», «Податкова система», «Інформаційні 

системи і технології у фінансово-кредитних установах» та інших 

спеціальних курсів. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Алексєєв І.В. Гроші та кредит: навч. посібн. Львів: 

Видавництво Львівської поітехніки. 2017. 312 с 

2. Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навчальний посібник / О. Д. 

Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. К.: Центр учбової літератури. 

2019. 424 с 

3. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. 

посібник / Д. І. Коваленко. – 3-е видання. - К. : Центр учбової 

літератури. 2019. 352 с. 

4. Щетинін А.І. Гроші та кредит : навчальний посібник / 

Щетинін А. І. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 

2019. 163 с. 

 

Допоміжна 

1. Гурова К. Д., Шелест О. Л., Колупаєва І. В.. Фінанси, гроші 

та кредит: Навч. посібник. Х.: Світ Книг. 2015. 672 с. 

2. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навчальний 

посібник для студентів / Т. Д. Косова. – К. : Центр учбової 

літератури, 2018. 486 с. 

3. Матросова В. О. Гроші та кредит : курс лекцій / В. О. 

Матросова, П. О. Доуртмес. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. 111 с. 

4. Мицак О. В. Фінанси, гроші та кредит : методичні вказівки і 

завдання до семінарських та практичних занять, самостійної 

роботи, тестові завдання / О. В. Мицак, М. В. Сороківська. – Львів 

: Видавництво Львівської комерційної академії. 2016. 139 с. 

5. Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навчальний 

посібник для ст.-ів ВНЗ / Г. Б. Тимохова. – К. : Кондо., 2019. 592 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради 

України. 

2. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України. 

3. https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA – офіційний сайт 

Міністерства економіки України. 

4. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України.  

5. https://bank.gov.ua/ – офіційний сайт Національного банку 

України. 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://mof.gov.ua/uk
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 60 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 24 

Модуль 2 26 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

 (з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

 (з обов’язковим повторним        

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ЮЛІАННА ВАЛЕРІЇВНА СЕМЕНЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: y.semenyuk@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу в Moodle) 
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2245 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:y.semenyuk@chnu.edu.ua

