Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бурштинський енергетичний коледж
Циклова методична комісія економічних дисциплін

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
заступник директора з
навчальної роботи
_________О.В. Подолякіна
"___ " __________ 20____ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ГРОШІ ТА КРЕДИТ
(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки (спеціальність)

спеціальність

5.03050801

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

«Фінанси і кредит»
групи

3Фк-9-14
(назва групи)

відділення

економічне
(назва інституту, факультету, відділення)

2016 рік

Робоча програма

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
(назва навчальної дисципліни)

________________________________________________________для студентів
за напрямом підготовки _________________, спеціальністю

5.03050801

«Фінанси і кредит»
Розробник (-и):
"

викладач Р. С. Барабалюк

" серпня 2016 року

Р. С. Барабалюк
(П.І.П., підпис)

Робоча програма затверджена на засіданні циклової методичної комісії_________
економічних дисциплін
Протокол від "

" серпня 2016 року №1
Голова циклової методичної комісії економічних дисциплін
______________

( М. М. Шувар )

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Розглянуто і схвалено Науково-методичною радою Бурштинського енергетичного
коледжу ІФНТУНГ.
Протокол від "

" серпня 2016 року № 1

2

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
Кількість кредитів 2,7
Національних

ЕСТS

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
0305 Економіка і
підприємництво»
Напрям
підготовки (спеціальність)
5.03050801
(шифр, назва)

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)
«Гроші та кредит»
нормативна

«Фінанси і кредит»
__________________________
_______________________________________

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних – 72
самостійної роботи
студента - 72
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Семестр
V-й

-й
Лекції

42 год.
год.
Практичні, семінарські
30 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
72
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 72/72
для заочної форми навчання –
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РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/
В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова
робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

1
1

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з
дисципліни

144

144

72

72

42
16
14

42
16
14

72

72

іспит

іспит

Доповнення та зміни: знято за святкові дні -

год.,

у

зв’язку з

цим

ущільнено тему 12 «Комерційні банки» на 1 год.
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви тем
Тема 1. Сутність і функції
грошей
Тема 2. Грошовий оборот і
грошова маса, що його
обслуговує
Тема 3. Грошовий ринок
Тема 4. Грошові системи
Тема 5. Інфляція та грошові
реформи
Тема 6. Валютний ринок і
валютні системи
Тема 7. Кількісна теорія
грошей
Тема 8. Необхідність і сутність
кредиту
Тема 9. Види, функції та роль
кредиту
Тема 10. Фінансові посередники
на грошовому ринку
Тема 11. Центральні банки
Тема 12. Комерційні банки
Разом

Кількість годин
Загальний
аудиторні
обсяг
самостійна
З них
Всього
годин
робота
аудиторн. лек. практ. семін.
12

6

4

2

14

8

4

2

10
14

2
8

2
4

2

12

6

4

2

14

8

4

2

10

6

4

8

4

2

2

16

10

4

4

12

6

4

10
12
144

2
6
72

2
4
42

16

6
2

6

2

8
6
6

2

6

2

4
4

2

6

2

6

2
14

8
6
72

На предмет виділяється 144 години ( 2,7 кредита):
1. Аудиторних – 72 год.
З них:
лекційні заняття – 42 год.
семінарські заняття – 14 год.
практичні заняття – 16 год.
2. Самостійне опрацювання – 72 год.
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№
п/п

Назва тем, зміст заняття

1
2
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
ГРОШЕЙ
Походження грошей. Суть
грошей. Форми грошей та їх
еволюція. Причини та механізм
демонетизації золота. Функції
грошей. Поняття функції грошей
та їх еволюція, функція міри
вартості, її суть і сфера
використання. Функція засобу
обігу, її суть і сфера
використання. Функція засобу
платежу, її суть і відмінність від
функції засобу обігу. Сфера
використання. Функція засобу
нагромадження, її суть і сфера
використання. Світові гроші.

Вид
Обсяг
Форма
заня
годин контролю
ття

3

Вартість
грошей.
Специфічний
характер
вартості
грошей. Купівельна спроможність як
вираження вартості грошей при
різних їх формах. Вартість грошей і сам
час. Вплив зміни вартості грошей на
економічні процеси. Ціна грошей як
капіталу: альтернативна вартість
зберігання грошей та процент.

Практичне заняття №1
Тема: Нарахування відсотків за пр
депозитами
ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ
І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО
ОБСЛУГОВУЄ
Грошові платежі як елементарні
складові грошового обороту.
Основні суб’єкти грошового
обороту. Основні ринки, що
взаємно пов’язуються грошовим
оборотом. Економічна основа та лек
загальна схема грошового
обороту. Базові гроші. Грошові
агрегати. Швидкість обігу
грошей, поняття, фактори, що
визначають швидкість обігу та її

4

5

Основні вимоги до
Літера
знань і вмінь з даної
тура
теми програми
6

7

12

4

бесіда

Знати:
/1; 2; 14
Походження грошей.
Т.1; 6
Суть грошей.
Р.1; 23
Функції грошей.
Р.1/
Вартість грошей

6

2

розв’язування
завдань

Вміти:
розраховувати
відсотки за
депозитними
операціями

14

4

Бесіда,
вибіркове
опитування

Знати:
Що таке грошовий
платіж;
Суть
грошового
/2, 8.
обороту;
Р.2, 14
Грошові агрегати;
Р. 2/
Швидкість
обігу
грошей;
Грошовий потік.

6

1

2
вплив на масу і стабільність
грошей.

3

Грошові потоки. Поняття про
грошовий
потік
та
критерії
класифікації
грошових
потоків.
Характеристика
основних
видів
грошових
потоків.
Взаємозв’язок
сам
окремих видів грошових потоків.
Балансування потоку національного
доходу та потоку національного
продукту через внутрішній і зовнішній
грошові ринки.

Практичне заняття №2
Тема:
Розрахунок
величин
пр
грошових агрегатів, рівняння
Фішера
Семінарське заняття №1
Тема: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
ГРОШЕЙ. ГРОШОВИЙ
сем.
ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА,
ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ.

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК
Сутність грошового ринку.
Об’єкт
купівлі-продажу
на
грошовому ринку. Суб’єкти та
інструменти грошового ринку.
Канали руху грошових потоків та
фінансовий (грошовий) ринок.
Економічна структура грошового
ринку. Характеристика основних
видів
фінансового
ринку. лек
Рівновага на грошовому ринку та
відсоток. Наслідки зміни попиту i
пропозиції на гроші. Роль
міжбанківського
ринку
у
становленні ринкової економіки в
Україні. Механізм поповнення
маси грошей в обороті. Грошовий
мультиплікатор.
Сутність попиту на гроші.
Попит на гроші і швидкість обігу
сам
грошей. Попит на гроші i реальні
доходи. Очікуваний доход на гроші.

4

5

6

7

6

2

2

Вміти:
розв’язурозраховувати
вання
грошові агрегати,
завдань
використовувати
формулу Фішера
Знати:
суть основних
термінів;
суть грошей;
фронт.
/1; 2; 6
форми грошей;
опитуванТ.1; 14
функції грошей;
ня,
Р.1; 23
суть
грошового
тестуван.
Р.1/
обороту;
грошова маса;
рівняння Фішера.

10

2

8

Знати:
що таке грошовий
оборот;
суть
грошового
Бесіда, ринку;
вибіркове рівновага грошового
опитування ринку;
/ 2, 14
грошовий
Р.2/
мультиплікатор;
попит та пропозиція
грошей;
крива попиту та
пропозиції.

перевірка
конспектів,
лекцій
7

1

2

3

4

5

6

7

Купівельна спроможність грошей.
Попит на гроші i норма відсотка.
Особливості попиту на гроші в умовах
перехідної
економіки
України.
Пропозиція грошей. Крива пропозиції
грошей. Графічна модель грошового
ринку

ТЕМА
4.
ГРОШОВІ
СИСТЕМИ
Поняття про грошову
систему. Типи грошових систем,
їхня еволюція. Ринкова та
неринкові
грошові
системи.
Форми
саморегулювання
грошових систем: біметалізм та
монометалізм.
Характеристика
регульованих грошових систем.
Відкриті й закриті грошові лек
системи.
Форми
організації
безготівкових розрахунків за
допомогою платіжних доручень,
платіжних вимог доручень, чеків,
акредитивів, векселів. Державне і
правове регулювання грошової
сфери як фактор забезпечення
фінансової стабільності.
Призначення
грошової
системи та її місце в економічній
системі країни. Основні елементи
економічної
системи
та
їхня
сам
характеристика. Грошова одиниця.
Масштаб цін. Державні органи, які
здійснюють регулювання грошового
обороту

Практичне заняття №3
Тема: Визначення відсоткових пр
ставок

Семінарське заняття №2
Тема: ГРОШОВИЙ РИНОК.
ГРОШОВІ СИСТЕМИ.

сем

14

4

6

2

2

Вибіркове
опитування

Знати:
Суть грошових
систем;
Види грошових
систем;
/ 19 Р.2/
Форми безготівкових
розрахунків;
Грошова одиниця;

перевірка
конспектів,
рефератів

розв’язування
завдань

Вміти:
розраховувати
відсоткові ставки
Знати:
що таке грошовий
оборот;
суть
грошового
ринку;
фронт.
/1; 2; 6
рівновага грошового
опитуванТ.1; 14
ринку;
ня,
Р.1; 23
грошовий
тестуван.
Р.1/
мультиплікатор;
попит та пропозиція
грошей;
крива попиту та
пропозиції.
8

1

2

3

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ
РЕФОРМИ
Теоретичні
концепції
інфляції та інфляційного процесу.
Суть та форми інфляції. Інфляція
і дефляція. Етапи інфляційного
процесу.
Причини
інфляції.
Форми
інфляції:
повзуча
інфляція; галопуюча інфляція;
гіперінфляція;
лек
супергіперінфляція.
Причини
інфляції,
монетарні
та
загальноекономічні
чинники.
Причини
інфляції
попиту.
Причини фіскальної інфляції.
Характерні
ознаки
інфляції
витрат і її чинники.

4

5

7

12

4

Вибіркове
опитування
Знати:
що таке інфляція;
форми інфляції;
/14 Т.2;
причини інфляції;
10 Р.3/
ознаки інфляції;
методи регулювання
інфляції.

Показники
вимірювання
інфляції: індекс вартості життя;
індекс купівельної спроможності;
індекс споживчих цін; індекс цін
виробника. Особливості інфляційного
процесу в Україні. Економічні та сам
соціальні наслідки інфляції. Вплив
інфляції на виробництво, зайнятість
та життєвий рівень населення.
Методи
регулювання
інфляції.
Антиінфляційна політика.

6

перевірка
конспектів,
лекцій
(тези

Практичне заняття №4
Тема:
Розрахунок
індексів пр
інфляції

2

розв’язування
завдань

ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І
ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

14

Поняття про валюту. Види
валют: національна, іноземна.
Суть та види валютних відносин.
лек
Валютний ринок: суть та основи
функціонування.
Об’єкти
та
суб’єкти
валютного
ринку.

6
Суть грошових
систем;
Види грошових
систем;
Форми безготівкових
розрахунків;
Грошова одиниця;

4

Вміти:
розраховувати
індекси інфляції

Знати:
суть основних
термінів;
Повторення,
валютний ринок;
бесіда
валютне
регулювання;
валютні операції;

/ 4, Р. 1/
/25, Т.1/
/ 11, §
1.3/

9

1

2
3
Валютне регулювання: суть та
необхідність.
Механізм
регулювання валютного курсу:
девальвація, ревальвація, валютна
інтервенція. Валютні операції та
їхня
класифікація.
Касові
операції.
Строкові
валютні
операції (форвардні, ф’ючерсні,
опціонні). Валютні системи:
поняття, структура, призначення
Види
валютних
систем:
національні,
регіональні,
світові.
Розвиток валютної системи України.
Європейська
валютна
система.
Еволюція світової валютної системи.
Характеристика сучасної світової
сам
валютної системи та роль МВФ в її
функціонуванні. Валютний курс та
конвертованість валют. Суть, основи
формування та види валютного курсу.
Поняття, значення та механізм
забезпечення конвертованості валют.

Практичне заняття №5
Тема: Визначення курсів валют

пр

4

5

6

Повторенн
я, бесіда

2

розв’язування
завдань

2

Знати:
суть основних
термінів;
фронт.
що таке інфляція,
опитуванвиди інфляцій;
ня,
форми інфляцій;
тестуван.
суть валюти;
види валютних
систем;

Семінарське заняття 3
Тема. ІНФЛЯЦІЯ ТА
ГРОШОВІ РЕФОРМИ.
ВАЛЮТНИЙ РИНОК І
ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ.

сем

ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ
ГРОШЕЙ
Металістична теорія грошей.
Розвиток металістичної теорії
грошей. Основні представники
металістичної теорії грошей.
Меркантилісти
як
основні лек
представники
металістичної
теорії грошей. Номіналістична
теорія
грошей.
Основні
представники
номіналізму.

6
валютні системи;
світова валютна
система.

7

/4, Р.2/
/11, Р.2/
/25, Т.2/

Вміти:
розраховувати курси
валют

/ 4, Р. 1/
/25, Т.1/
/ 11, §
1.3/

10

4

Знати:
Суть металістичної
теорії грошей;
Меркантилісти;
/11, Р.
Бесіда,
Вартісна
теорія 3/,
вибіркове
грошей;
/4, Р. 3/,
опитування
Кількісна
теорія /25, Т.3/
грошей.
Кейнсіанська теорія
інфляції.
10

1

2
3
Вартісна теорія грошей у працях
англійських вчених. Вклад Дж.
Кейнса у вдосконалення теорії і
практики застосування кількісної
теорії грошей та розбудови
кредитно-грошового механізму
державного
регулювання
економіки.
Кількісна
теорія
грошей.
Теорія інфляції. Кейнсіанська теорія
інфляції.
Крива
Філіпа.
Монетаристська концепція інфляції.
М. Фрідмен як основний представник
монетаристської концепції інфляції. сам
Теорія
інфляції,
спричиненої
надлишковими
витратами
виробництва.
Теорія
інфляційної
спіралі в працях західних економістів.

Семінарське заняття 4
Тема. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ
ГРОШЕЙ.

сем

ТЕМА 8. НЕОБХІДНІСТЬ І
СУТНІСТЬ КРЕДИТУ
Необхідність
кредиту.
Суть
кредиту. Кредит як форма руху
вартості на зворотній основі.
Еволюція
кредиту
в
міру
розвитку
суспільного
виробництва. Кредит як форма лек
суспільних відносин. Кредит —
форма
руху
позичкового
капіталу. Ознаки позичкового
капіталу.
Ринок
позичкових
капіталів. Позичковий відсоток

4

5

4

Вибіркове
опитування

2

Знати:
Суть металістичної
теорії грошей;
фронт. Меркантилісти;
/ 4, Р. 1/
опитуван- Вартісна
теорія /25, Т.1/
ня,
грошей;
/ 11, §
тестуван. Кількісна
теорія 1.3/
грошей.
Кейнсіанська теорія
інфляції.

6

7

/11, Р.
3/,
/4, Р. 3/,
/25, Т.3/

8

2

Знати:
суть кредиту;
ознаки позичково
Вибіркове
капіталу;
/4, Р. 5/
опитування
позичковий відсоток;
суть кредитних
відносин;

11

1

2

3

Економічна основа, стадії та
закономірності руху кредиту. Об’єкти
та суб’єкти кредитних відносин.
Зв’язок кредиту в ринковій економіці.
Функціональна характеристика й сам
типи кредитних відносин. Структура
кредитних
відносин.
Розвиток
кредитних
відносин
в
умовах
трансформації економіки України.

Практичне заняття
№6.
пр
Тема. Розрахунок відсотків за
кредитами
ТЕМА 9. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА
РОЛЬ КРЕДИТУ
Функції кредиту та їх
характеристика. Форми та види
кредиту. Форми кредиту, їхня
характеристика.
Товарна
і
грошова форми кредиту, їхнє
використання.
Переваги
і
недоліки кожної форми. Види
кредиту та їхня класифікація.
Характеристика основних видів лек
кредиту. Банківський кредит.
Об’єкт банківського кредиту.
Механізм
банківського
кредитування.
Класифікація
банківських кредитів. Система
банківського
кредитування.
Принципи
банківського
кредитування. Вартість кредиту.
Поняття про кредитну систему, її
структура та складові. Кредитна
система
України
як
елемент
сам
інфраструктури грошового ринку.
Складові елементи кредитної системи
та їхня загальна характеристика.

4

5

4

Перевірка
конспекту

4

Вміти:
Розв’язув. розрахувати
задач
відсотки за
кредитами

7

14

4

6

Семінарське заняття 5
Тема. НЕОБХІДНІСТЬ ТА
сем
СУТНІСТЬ КРЕДИТУ. ВИДИ,
ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ.

6

2

Вибіркове
опитування

Знати:
Функції кредиту;
Види кредитів;
Принципи
кредитування;
Вартість кредиту;
Кредитна система.

/4, §
4.1/,
/11, §
3.2/

Письмове
опитування

Знати:
суть кредиту;
фронт. ознаки позичково
/ 4, Р. 1/
опитуван- капіталу;
/25, Т.1/
ня,
позичковий відсоток; / 11, §
тестуван. суть кредитних
1.3/
відносин;
Функції кредиту;
Види кредитів;
12

1

2

3

ТЕМА 10. ФІНАНСОВІ
ПОСЕРЕДНИКИ НА ГРОШОВОМУ
РИНКУ

4

4

Недержавні пенсійні фонди і
механізм їхнього функціонування, їхня
характериcтика. Переваги і недоліки
приватних пенсійних фондів. Їхня
діяльність в Україні та їхнє правове
забезпечення. Ломбарди і механізм
їхнього функціонування. Міжбанківські сам
об’єднання, їхня роль у діяльності
банківської та кредитної систем. Види
міжбанківських об’єднань та їхня
характеристика. Проблеми розвитку
небанківських
фінансово-кредитних
установ в Україні.

6

Семінарське заняття 6
Тема. ФІНАНСОВІ
ПОСЕРЕДНИКИ НА

6
Принципи
кредитування;
Вартість кредиту;
Кредитна система.

7

14

Основні
поняття
про
спеціалізовані
фінансовокредитні інститути (СФКІ), їхнє
місце і роль у грошово-кредитній
системі.
Основні
напрями
діяльності сучасних фінансовокредитних
установ.
Види,
функції, принципи й типи
операцій
фінансово-кредитних
організацій. Договірні фінансові лек
посередники.
Інвестиційні
фінансові
посередники.
Інвестиційні
фонди,
їхня
діяльність в Україні та правове
забезпечення. Діяльність договір
них
посередників.
Страхові
компанії, страховий бізнес і його
розвиток в Україні та правове
забезпечення

Практичне заняття
№8.
Тема. Визначення вартості
цінних паперів

5

пр

сем

Знати:
суть фінансових
посередників;
види, функції та
/16,
Вибіркове принципи операцій
Р.3/,
опитування фінансово-кредитних /14, Р.5,
організацій;
6/
інвестиційні фонди;
страхові компанії.

Вміти:
визначати
теперішню та
майбутню вартості

2

Розв’язув.
задач

2

фронт.
опитуванЗнати:
ня,
суть кредиту;
тестуван. суть фінансових

/ 4, Р. 1/
/25, Т.1/
/ 11, §
1.3/
13

1

2
ГРОШОВОМУ РИНКУ.

3

ТЕМА 11. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

4

5

2

Вибіркове
опитування

Стійкість банківської системи та
механізм її забезпечення. Критерії
стійкості. Поняття та значення
стійкості банків. Нагляд і контроль за сам
діяльністю
банків.
Страхування
банківських депозитів та кредитів.
Створення банківських резервів

8

перевірка
тез

Класифікація і характеристика
комерційних
банків.
Характеристика
комерційних
банків за формою власності.
Економічна
сутність
банку,
визначення сутності банку. Види
банків. Поняття про банківську лек
систему.
Основи
організації
банківської системи: принципи
побудови,
цілі,
механізм
функціонування.
Функції
банківської
системи.
Банки
другого рівня, їхнє походження,

7

10

Центральні
банки,
їхнє
походження,
призначення,
функції та операції. Функції
центральних банків та їхня
характеристика.
Побудова,
розвиток
і
діяльність
Національного банку України.
лек
Функції Національного банку
України та їхній аналіз. Грошовокредитна політика Національного
банку України. Правова основа
діяльності Національного банку
України. Функції Національного
банку.

ТЕМА 12. КОМЕРЦІЙНІ
БАНКИ

6
посередників;
види, функції та
принципи операцій
фінансово-кредитних
організацій;
інвестиційні фонди;
страхові компанії.

Знати:
суть
центрального
банку;
НБУ;
/14,
Функції НБУ;
Р.14/
Правова
основа
діяльності НБУ;
Операції НБУ.

12

4

Знати:
що таке комерційний
банк;
види банків;
принципи діяльності
Вибіркове
/14, Р.
банків;
опитування
4/
функції банківської
системи;
суть
банківської
системи;
операції КБ.

14

1

2
види, правові основи організації.

3

Операції
комерційних
банків
(пасивні, активні, лізингові, трастові,
факторингові, торгово-комісійні та сам
ін.). Аналіз за активами найбільших та
великих банків України.

Семінарське заняття 7
Тема. ЦЕНРТАЛЬНІ БАНКИ.
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

РАЗОМ

сем

4

5

6

Перевірка
тез

2

Знати:
суть
центрального
банку;
НБУ;
Функції НБУ;
Правова
основа
діяльності НБУ;
фронт.
/ 4, Р. 1/
Операції НБУ.
опитуван/25, Т.1/
що таке комерційний
ня,
/ 11, §
банк;
тестуван.
1.3/
види банків;
принципи діяльності
банків;
функції банківської
системи;
суть
банківської
системи;
операції КБ.

6

7

144
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1 Мета вивчення дисципліни
Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного забезпечення та
вміння ефективно використовувати сучасний грошово-кредитний інструментарій
значною мірою залежить успіх та місце суб’єктів політико-економічних відносин у
світовій ієрархії. У зв’язку з цим для держави, яка претендує зайняти належне місце в
глобальному просторі, особливо актуальною стає підготовка фахівців, здатних
аналізувати такі економічні явища, як гроші, грошовий ринок та кредит, осмислювати
зміни в їхньому функціонуванні та виробляти адекватні підходи в сучасній економічній
політиці, а розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі грошей і кредиту в
різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу,
кредитних відносин є необхідною складовою становлення професійних економічних
знань студентів. Тому важливе місце в підготовці висококваліфікованих молодших
спеціалістів з фінансів та кредиту відводиться навчальній дисципліні «Гроші та кредит».
Мета вивчення дисципліни: формування системи базових знань з теорії грошей і
кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної
основи державної монетарної політики і розвитку банківської справи.
Предметом дисципліни є грошові та кредитні відносини у ринковій економіці.
Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ
кредитної

системи.

Теоретичний

матеріал

доповнюється

аналізом

офіційних

статистичних публікацій, звітів банківської системи.
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2.2 Завдання вивчення дисципліни
У результаті вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студенти повинні знати:
˗ загальні тенденції, закономірності, характерні риси розвитку грошового обігу;
˗ особливості, специфіку побудови грошових систем окремих країн;
˗ роль кредиту в ринковій економіці;
˗ основи побудови банківської системи;
˗ операції комерційних банків;
˗ закономірності розвитку і функціонування валютного ринку.
У результаті вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студенти повинні вміти:
˗ застосовувати терміни та поняття дисципліні,
˗ описати загальний грошовий обіг та охарактеризувати основні грошові
потоки в економіці;
˗ пояснювати відмінності у теоріях грошей;
˗ розраховувати масу грошей, що обслуговував грошовий обіг та швидкість
обігу грошей;
˗ розраховувати рівень інфляції в економіці;
˗ визначати основні параметри кредитних відносин;
˗ орієнтуватися у глобальних проблемах грошового обігу та грошовокредитних відносин;
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3. Вимоги до оцінювання знань та вмінь студентів
Семестровий контроль – іспит
Оцінка “відмінно”(5 балів) виставляється за підсумком вирішених завдань тоді,
коли студент дає вірні відповіді на теоретичні і практичні питання, показує не тільки
глибокі теоретичні знання та практичні навички, а й уміння самостійно приймати
нетрадиційні рішення, робити висновки і узагальнення.
Оцінка “добре”(4 бали) виставляється, коли знання студента взагалі задовольняють
ті самі вимоги, що й до оцінки “відмінно” , але допускається незначних помилок, які
суттєво не впливають на підсумковий результат.
Оцінка “задовільно”(3 бали), виставляється якщо студент в основному відповідає
не точно, не досить глибоко володіє матеріалом, його знання мають розрізнений,
фрагментарний характер, припускається помилок, які можна легко виправити і які не
будуть мати важких наслідків в практичній роботі підприємства.
Оцінка “незадовільно”(2 бали) виставляється тоді, коли студент не орієнтується
в матеріалі, дає невірні відповіді, має слабкі теоретичні знання і практичні навички,
приймає рішення які б могли привести до матеріальних збитків підприємства.
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