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1.

2.
Опис навчальної дисципліни
ОК 17. Гроші і кредит;
кількість кредитів ЄКТС - 4;
кількість годин - 120 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 62 години
самостійна робота.
3.
Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання - один семестр, 3 курс, 5 семестр.
4.
Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Гроші і кредит належить до навчальної дисциплін обов’язкової
компоненти, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки;
при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані
з таких дисциплін (пререквізитів): «Бухгалтерський облік», «Фінанси».
основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися
при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Економіка підприємств»,
«Товарознавство».
5.

Характеристика навчальної дисципліни

5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента
«Гроші і кредит» забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для
формування системи знань з конкретно-прикладних дисциплін, тому важливим
є набуття практичних навичок та вмінь з даної дисципліни. Завдяки дисципліні
«Гроші і кредит» забезпечується теоретико-методологічний зв’язок між
загальнотеоретичною та прикладною підготовкою фахівців фінансовоекономічного профілю.
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни – вивчення теоретикометодологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в
ринковій економіці грошей, кредиту, банків.
5.3. Задачі вивчення дисципліни:
- з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;
- визначення механізму функціонування грошової системи в ринковій
економіці;
- встановлення закономірностей функціонування валютного ринку і
валютної системи, грошового ринку;
- засвоєння ролі, специфіки та практики грошово-кредитної політики
центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових

інститутів
щодо
грошово-кредитного
обслуговування
суб’єктів
господарювання та населення в Україні.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
сформувати такі програмні компетентності:
інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні
спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та
біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій
та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних,
біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
спеціальні (фахові) компетентності:
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.
програмні результати:
РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях.
РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і
здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.

РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання
на практиці.
РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових
норм.
5.4. Зміст навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Гроші і кредит» належить до обов’язкових
компонент. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність, функції, концепції грошей і кредиту та їх роль у ринковій
економіці; закономірності та специфіку функціонування грошового ринку як
теоретико-методологічної 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 валютнокредитних установ;

Тиждень

5.5. План вивчення навчальної дисципліни

1
2
3,4
5
6
7
8
9,10
11

Назви теми
Тема 1. Суть і функції грошей
Тема 2. Грошовий обіг та грошові
потоки
Тема 3. Безготівковий грошовий обіг
Тема 4. Грошовий ринок
Тема 5. Грошові системи
Тема 6. Інфляція та грошові реформи
Тема 7. Кількісна теорія грошей та
сучасний монетаризм
Тема 8. Кредит у ринковій економіці
Тема
9.
Фінансові
посередники

Форми організації
навчання та кількість
годин
лекційні
практичні
заняття
заняття
2
2

Самостійна
робота,
кількість
годин
4

2

2

6

4
2
2
2

4
2
2
2

6
6
6
2

2

2

4

4
2

4
2

4
4

12
12
13,14
15

грошового ринку
Тема 10. Центральні банки
Тема 11. Комерційні банки
Тема 12. Валютний ринок і валютні
системи
Тема 13. Міжнародні валютно-кредитні
установи та форми їх співробітництва з
Україною

Разом

1
1

1
1

6
6

4

4

4

2

-

4

30

28

62

6.
Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
№
п/п

Вид самостійної роботи

Години

Підготовка до практичних занять
Підготовка
до
контрольних
заходів
Підготовка самостійних питань з
тематики дисципліни
Разом

32
15

Термін
виконання
щотижнево
2 рази в семестр

Форма та метод
контролю
усне, письмове
усне, письмове

15

щотижнево

усне, письмове

62
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Івасів, Б.С. Гроші та кредит: підручник. М-во освіти і науки
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дизайну. К. Каравела. 2012. 359 c.
8.
Михайловська І.М. Гроші та кредит: навч. посібник Львів. Новий
Світ 2000. 2007. 431 c.
9.
Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник для студентів вузів.
Міністерство освіти і науки України. К. ЦУЛ. 2006. 432 c.
7.

Допоміжна

1.
Александрова, М. М. С. О. Маслова Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.
посіб. для студ. Вузів. К.: ЦУЛ. 2002. 335 c.
2.
Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг. навч. посіб. 5-е вид., стер. К.
Знання. 2003. 199 c.
3.
Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посіб. 3-тє
видання, перероб. і доп. . К. Знання. 2002. 215 c.
4.
Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. М-во
освіти і науки України. Київський нац. економ. ун-т. К. 2001. 204 c.
5.
Румянцева Г. І. Гроші та кредит у тестах та задачах. навч. посіб.
Нововолинськ. Міська друкарня. 2016. 127с.
6.
Старинський, М.В. Правове регулювання відносин у сфері випуску
та обігу цінних паперів в Україні: навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад.
Суми. Унів. Книга. 2007. 405 c.
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8.

Контроль і оцінка результатів навчання

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим
компетентностям за результатами практичних занять - 60 балів (усний
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін.,
індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль
(колоквіум у формі тестування) - 10 балів; підсумковий контроль, (екзамен в
усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач протягом
семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав)
менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35
балів), то він до екзамену не допускається. Крім того, обов’язковим при
мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є
виконання студентом підсумкової контрольної роботи (колоквіуму).
Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом
передбачено опанування освітнього компонента.

9.

Політика навчальної дисципліни

Дисципліна передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в
аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
Відвідування лекційних та практичних занять є обов’язковим.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у
встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим
незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує виконані
завдання під час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними
завданнями, розв’язуванням задач не допустимо порушення академічної
доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та
оригінальними.

