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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
МЕХАНІЗМОМ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ НА МАКРО- І МІКРОРІВНЯХ ТА
ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ГРОШЕЙ, ЩО
ОБСЛУГОВУЮТЬ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ.
Наприклад: вміння застосовувати знання щодо економічних відносин,
пов’язаних з оборотом грошей, в тому числі як засобу обігу та кредитних відносин в
сучасній економіці.
В процесі викладання дисципліни застосовуються ситуаційні вправи, обговорення
дискусійних питань з дисципліни гроші та кредит. Студенти самостійно або в групах
розробляють практичні підходи до ефективної роботи з грошовими та кредитними
ресурсами різних суб’єктів господарської діяльності та обирають оптимальні шляхи
вирішення конкретних виробничих завдань фінансового характеру.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: економічна теорія; мікроекономіка, макроекономіка,
міжнародна економіка.
Метою дисципліни «Гроші та кредит» є формування у майбутніх спеціалістів
основних компетентностей:
- критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової
діяльності;

- здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин;
- здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
- здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків;
- здатність до планування грошової маси на макро- і мікрорівнях, структуру
грошового обороту, зрозуміти поняття швидкості грошового обігу;
- здатність усвідомити суть процесу інфляції, механізму його функціонування та
наслідків.
Програмні результати навчання:
знати:
- сутність, функції, концепції грошей і кредиту та їх роль у ринковій економіці;
- закономірності та специфіку функціонування грошового ринку як теоретикометодологічної бази державної монетарної політики;
- структуру та практичні засади функціонування грошової системи;
- основи побудови банківської системи та операцій банків;
- закономірності розвитку і функціонування валютного ринку;
- причини та закономірності розвитку інфляційних процесів, а також методи державного
регулювання інфляції;
- особливості функціонування та інструментарій небанківських фінансових посередників;
- цілі та основні напрями діяльності міжнародних валютно-кредитних установ;
вміти:
- здійснювати роботу з пошуку інформації про фінансову діяльність підприємства і мати
навички з аналізу цієї інформації;
- заходи з організації, планування і регулювання грошової діяльності підприємства;
- виявляти особливості кредитування суб’єктів господарювання різних форм власності;
- застосовувати знання та методи для прогнозування інфляції;
- обґрунтовувати потребу та визначити ефективність використання фінансово-кредитних
ресурсів.
володіти:
- інструментарієм економічного обґрунтування функціонування і розвитку грошовофінансової системи;
- механізмом фінансово-кредитних та міжнародних розрахунків;
- законодавчою, методичною і нормативною базою грошово-кредитної системи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва тем
Сутність, функції і види грошей
Сутність грошової системи, її типи
Грошовий обіг та його закони
Грошова маса та емісія
Інфляція сутність, форми, причини
Сутність, функції і закони кредиту
Форми кредиту на підприємствах будівельної галузі
Кредитна система

Кількість годин
прак самос
лекції
тичні тійна
2
2
4
4
2
6
4
4
8
4
4
6
4
2
6
2
2
6
4
4
6
4
2
6

9.
10.

Ринок цінних паперів
Валютні системи і міжнародні розрахунки
Всього

2
2
32

2
2
28

6
6
60

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Гроші та кредит» складає 60 балів та 100 балів і може бути
досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Поточний контроль знань:
в т.ч.: - розрахункова робота
- усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях та лекціях;
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні
питань на практичних заняттях;
- тестування;
- участь у конференціях;
- підготовка та видання наукових публікацій
(тези, статті);
Підсумковий (семестровий) контроль знань - залік
Разом

Мінімальна
кількість
Кількість
балів
у семестрі
36
1
12
кожне
заняття

Максимальна
кількість
балів
60
20

1
2
1

24

40

24
60

40

1
1

100

Кожне усне або тестове експрес опитування у системі Moodle оцінюється в 0,5 балів,
доповідь – до 10 балів.
Розрахункова робота складається з двох частин: теоретична і розрахункова. Відповідь
на теоретичні питання повинна бути чіткою, лаконічною, містити основні визначення та
формулювання, а також свідчити про володіння студентом теоретичними засадами по
даному питанню. Розрахункова частина складається з розв’язку задач, з наведенням
формул, обчислень та належних пояснень.
Обсяг роботи – 8-10 сторінок тексту формату А4.
За результатами доповіді на практичних заняттях та індивідуального завдання студенти
мають можливість підготувати тези та прийняти участь у всеукраїнської або міжнародної
конференції, що оцінюється додатковими балами.
Експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад:
1. Функцію грошей як міри вартості виконують:
а) ідеальні гроші;
б) реальні гроші;
в) повноцінні гроші;
г) умовні гроші.
2. Швидкість обігу грошей – це:
а) показник інтенсивності руху грошей, який складається з числа переходів грошових знаків від одного
суб’єкта до іншого;
б) показник інтенсивності руху грошей, який характеризує періодичність емісії грошей;
в) показник інтенсивності руху грошей, який характеризує періодичність інкасації;
г) немає вірної відповіді.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді заліку. Завдання для заліку
складаються з теоретичних питань по тематиці навчальної дисципліни.
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