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ВСТУП 

 

Мета вивчення курсу Мета вивчення дисципліни “Гроші та кредит” – вивчення теоретико-

методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці 

грошей, кредиту та банків. 

Завдання вивчення курсу: 

 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. 

Результатом вивчення курсу є оволодіння студентами наступними навичками: 

 аналізувати грошово-кредитні процеси в умовах роздержавлення, приватизації власності, 

формування нових методів господарювання, властивих ринковій економіці; 

 розраховувати темпи та рівень інфляції, її вплив на грошово-кредитні показники, грошові 

агрегати; 

 розраховувати валютні курси, їх девальвацію чи ревальвацію; 

 класифікувати банківські кредити за їх видами та формами; 

 складати кредитний договір;  

 готувати документи для безготівкових розрахунків. 

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних навчальних занять обов'язково 

повинен доповнюватись самостійною роботою студентів у визначеному обсязі – як в аудиторіях в 

присутності і під керівництвом викладача, так і в позааудиторних. Лише при такій 

цілеспрямованій, послідовній, систематичній праці можна сповідатися на успішне оволодіння 

курсом “Гроші та кредит”. 

Форми проведення занять: лекції, семінари, колоквіуми, тестування, рішення задач та 

модельованих економічних ситуацій. 

Лекції покликані: 

 розкрити основні теоретичні проблеми курсу; 

 навчити застосовувати теоретичні надбання на практиці; 

 показати доцільність використання світового досвіду управління організаціями і водночас 

необхідність його адаптації до конкретних умов.  

Семінарські заняття спрямовані на: 

 закріплення і поглиблення знань студентів у процесі обговорення, дискусій створення 

проблемних ситуацій тощо; 

 обговорення реферативних виступів; 

 обговорення парадоксальних, екстремальних і поточних ситуацій в організаціях України 

та інших країнах світу. 

Самостійна робота передбачає: 

 визначення викладачем тем, питань, тестових завдань, задач, модельованих ситуацій 

тощо з тим, щоб студент зміг застосувати здобуті на лекції та при підготовці до семінару знання 

для аргументації своєї позиції; 

 підготовку наукових доповідей для участі у наукових студентських конференціях; 

 підготовку до участі в олімпіадах, конкурсах і т.ін.; 

 підготовку до заліків та екзаменів. 

Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. Вони включають 

поточний, проміжний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять за визначеними 

питаннями та рефератами.  

Для здійснення проміжного контролю пропонуються два модулі, які охоплюють матеріал 

усього курсу дисципліни “Гроші та кредит”. Модулі включають тести, задачі та завдання, які 
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охоплюють першу та другу частину курсу, і перший, і другий модульний контроль розрахований 

на дві академічні години. Модуль супроводжується критерієм оцінки знань залежно від кількості 

набраних студентом балів. Різні за складністю завдання модуля оцінюються по-різному. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового екзамену. Для складання 

екзаменаційних білетів пропонується перелік питань, які охоплюють програму курсу. 

Екзаменаційний контроль передбачає також включення задач або творчих практичних завдань у 

різних формах. 

Тільки комплексне застосування усіх форм навчального процесу та контрольних заходів дає 

змогу, з одного боку, засвоїти та асимілювати теоретичні знання, а з іншого – сформувати 

навички практичного їх застосування як для аналізу, так і для вирішення певних організаційних 

проблем. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва теми 

Кількість навчальних годин, в т.ч. 

Разом аудиторних  

Лекції Семінари Сам. роб. 

 

Консульт

ації 

1.  Необхідність грошей, їх виникнення 

та сутність 

10 2 2 6  

2.  Теорії грошей, їх еволюція та 

практика використання 

18 6 6 6  

3.  Грошовий оборот та грошовий обіг 16 4 4 7 1 

4.  Безготівковий та готівковий оборот 10 2 2 6  

5.  Інфляція 11 2 2 7  

6.  Грошовий ринок 14 4 4 6  

7.  Грошові системи 12 2 2 7 1 

8.  Кредит 14 4 4 6  

9.  Фінансове посередництво 11 2 2 7  

10.  Центральний банк 12 2 2 7 1 

11.  Комерційні банки 10 2 2 6  

12.  Основи міжнародних валютно – 

кредитних та фінансових відносин 

12 2 2 7 1 

 РАЗОМ 150 34 34 78 4 
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ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1: Необхідність грошей, їх виникнення та сутність 

Повноцінні та неповноцінні гроші. Виникнення паперових грошей. Причини витіснення з 

грошового обігу повноцінних грошей паперовими. Сутність і функції грошей. Вартість грошей. 

Купівельна спроможність грошей та рівень цін. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб накопичення. 

Гроші як кошти платежу та виникнення кредитних грошей. Закони грошового обігу. 

 

Тема 2. Теорії грошей, їх еволюція та практика використання 

Структурно-логічна схема розвитку монетарної теорії. Основи теорії грошей: предмет 

дослідження, базові категорії, основні дискусійні питання.Теорії грошей як складові економічних 

теорій.Ускладнення взаємозв’язку між суб’єктами грошових відносин та спроби їх вирішення в 

теоріях грошей. Сучасні теорії грошей. 

 

Тема 3. Грошовий оборот та грошовий обіг 
Поняття сукупного грошового обороту, його характеристика. Грошовий оборот на 

мікроекономічному рівні. Грошовий оборот на макроекономічному рівні.  

Структура сукупного грошового обороту. Безготівковий і готівковий грошовий оборот. 

Товарний і нетоварний грошовий оборот. Класифікація грошового обороту по характеру 

обслуговування відносин і в залежності від суб'єктів, між якими рухаються гроші. 

 

Тема 4. Безготівковий та готівковий оборот 

Сутність безготівкового та готівкового обороту. Основи організації безготівкового обороту. 

Принципи безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Готівковий грошовий 

оборот.Принципи організації готівкового грошового обороту.  

 

Тема 5. Інфляція 

Сутність інфляції, форми її прояву. Типи інфляції і їхня характеристика. Соціально-

економічні наслідки інфляції. Державне регулювання інфляційних процесів.Грошова реформа як 

радикальний метод оздоровлення грошового обігу. Необхідність, мета, задачі і передумови 

проведення грошової реформи. Етапи проведення грошових реформ і фактори, що їх визначають. 

 

Тема 6. Грошовий ринок 

Зміст рівноваги на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка. Вплив "ефекту доходу" 

та "ефекту рівня цін" на рівноважну процентну ставку. Вплив зміни пропозиції грошей на стан 

рівноваги: кейнсіанський підхід. Монетаристська концепція впливу грошової пропозиції: ефекти 

ліквідності, доходу, рівня цін та очікуваної інфляції. Співвідношення ефектів зміни пропозиції 

грошей та характер впливу змін у грошовій пропозиції на рівновагу на грошовому ринку. 

Теоретичні підходи до визначення попиту на гроші. Трансакційний попит на гроші та попит на 

гроші з боку активів. Фактори, що визначають попит на гроші. 

 

Тема 7. Грошові системи 

Поняття грошової системи. Економічні передумови виникнення грошових систем. Елементи 

грошових систем, їхня характеристика. Саморегулююча і регульована грошові системи. 

Особливості грошової системи України в сучасних умовах. 

 

Тема 8. Кредит 

Необхідність і економічна основа функціонування кредиту.Поняття і функціональні ознаки 

законів кредиту. Сутність, форми прояву, економічні наслідки порушення законів кредиту. Роль 

кредиту, форми її прояву і показники оцінки. Сутність, принципи і функції міжнародного 

кредиту, його роль у світовій економіці. 

Тема 9. Фінансове посередництво 
Сутність та види фінансового посередництва. Фінансовий посередник як суб’єкт грошового 

ринку. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Місце банків на грошовому ринку. 
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Поняття банківської системи. Роль небанківських фінансово-кредитних установ на грошовому 

ринку. Економічне призначення та класифікація небанківських фінансово-кредитних установ. 

Державне регулювання діяльності фінансових посередників.  

 

Тема 10. Центральний банк 

Задачі центрального банку в реалізації грошово-кредитної політики держави. Основні 

функції центральних банків. Пасивні операції центрального банку. Активні операції центрального 

банку. Регулюванні банківської системи країни і керування державним боргом. 

 

Тема 11. Комерційні банки 

Кредитна система як сукупність кредитних відносин. Загальна характеристика основних 

ланок кредитної системи. Банківська система як основна ланка кредитної системи країни. 

Специфіка банків як суб'єктів економічних відносин у країні. Фактори, що визначають сучасний 

стан банківської системи України, проблеми і шляхи её зміцнення. 

 

Тема 12. Основи міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин 

Сутність, види і значення конвертованості національної грошової одиниці.  

Характеристика видів валют по ступені конвертованості. Валютні обмеження, їхня сутність 

види, умови застосування й економічні наслідки. Валютний курс: види, способи встановлення. 

Методи державного регулювання валютного курсу. 

Поняття міжнародних валютних відносин і валютної системи. Види валютних систем і 

характеристика їхніх елементів. 
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ТЕМАТИКА ТА ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1: Необхідність грошей, їх виникнення та сутність 

1. Форми грошей та їх еволюція 

2. Причини та механізм демонетизації золота 

3. Особливості реалізації та взаємозв’язок функцій грошей 

4. Вимоги до якісних властивостей сучасних грошей 

5. Вартість грошей 

 

 

Тема 2. Теорії грошей, їх еволюція та практика використання 

1. Розвиток класичного варіанта кількісної теорії (постулати класичної кількісної теорії, 

трансакційний варіант І. Фішера) 

2. Неокласичні варіанти кількісної теорії (кон’юнктурна теорія М.І. Тугана-

Барановського, кембриджська версія) 

3. Кон’юнктурна теорія М.І. Тугана-Барановського 

4. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей 

5. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії 

6. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей 

7. Грошово-кредитна політика України у світлі монетаристських теорій 

8. Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці України 

9. Дискусії щодо нейтральності грошей у процесі відтворення 

10. Причинно-наслідкові зв’язки між динамікою кількості грошей та основними змінними 

реальної економіки 

11. Структурно-модельний метод обґрунтування зв’язку кількості грошей з обсягом 

виробництва 

12. Вплив неочікуваної зміни пропозиції грошей на обсяг виробництва 

13. Вплив очікуваної зміни пропозиції грошей на обсяг виробництва 

14. Еволюція ролі грошей в економіці України 

 

Тема 3. Грошовий оборот та грошовий обіг 
1. Структура грошового обороту 

2. Модель грошового обороту 

3. Грошові потоки та їх балансування 

4. Швидкість обігу грошей 

5. Маса грошей в обороті та способи її оцінки 

6. Механізм зміни маси грошей в обороті 

 

Тема 4. Безготівковий та готівковий оборот 

1. Сутність безготівкового та готівкового обороту. 

2. Основи організації безготівкового обороту.  

3. Принципи безготівкових розрахунків.  

4. Форми безготівкових розрахунків.  

5. Готівковий грошовий оборот.  

6. Принципи організації готівкового грошового обороту.  

 

Тема 5. Інфляція 

1. Вимірювання інфляції 

2. Соціально-економічні наслідки інфляції 

3. Особливості інфляційного процесу в Україні 

4. Вплив інфляції на соціально-економічні процеси 

5. Методи державного регулювання інфляції 

6. Грошова реформа 1992-1996 рр. в Україні 
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Тема 6. Грошовий ринок 

1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 

2. Характеристика інструментів грошового ринку 

3. Інституційна модель та структура грошового ринку 

4. Структура грошового ринку 

5. Графічна модель грошового ринку: 

А) рівновага на грошовому ринку та процент 

Б) вплив на ринок змін у пропозиції грошей та у попиті на них 

 

  

Тема 7. Грошові системи 

1. Характеристика грошових систем паперово-кредитного та металевого обігу 

2. Характеристика елементів вітчизняної грошової системи 

3. Створення та розвиток грошової системи України 

4. Платіжні системи. Платіжні інструменти 

5. Організаційна структура платіжної системи та її якісні характеристики 

 

Тема 8. Кредит 

1. Сутність кредиту 

2. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту 

3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями 

4. Структура кредитних відносин 

5. Залежність потреби в кредиті від коливання в джерелах формування оборотного 

капіталу 

6. Закономірності руху кредиту 

7. Принципи кредитування 

8. Характеристика міжгосподарського, банківського, державного, споживчого та 

міжнародного кредиту 

9. Мікро- та макроекономічні межі кредиту 

10. Динаміка ВВП та кредитних вкладень в економіку України 

11. Функції та роль кредиту в ринковій економіці 

12. Розвиток кредитних відносин в економіці України 

 

Тема 9. Фінансове посередництво 
1. Послуги фінансових посередників 

2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва 

3. Механізм забезпечення стабільності банківської системи 

4. Становлення та розвиток банківської системи України 

5. Характеристика основних видів договірних та інвестиційних фінансових посередників 

6. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ в Україні 

7. Державне регулювання діяльності фінансових посередників 

8. Інновації у фінансовому посередництві 

 

Тема 10. Центральний банк 

1. Причини створення центробанків та особливості їх діяльності у сучасних умовах. 

Призначення та організаційно-правовий статус центральних банків 

2. Функції та основні напрями діяльності центрального банку 

3. Принципи функціонування та функції НБУ 

4. Операції НБУ 

5. Специфіка діяльності центральних банків у сучасних умовах 

6. Становлення НБУ як центрального банку держави 

7. Принципи функціонування центробанку України 

8. Функції та операції НБУ 

9. Основні напрями діяльності центрального банку 
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Тема 11. Комерційні банки 

1. Особливості побудови банківської системи України. Основи організації комерційних 

банків 

2. Операції комерційних банків 

3. Стабільність банків і механізм її забезпечення 

4. Економічні нормативи діяльності комерційних банків 

5. Походження та розвиток комерційних банків 

6. Основи організації вітчизняних комерційних банків 

7. Пасивні операції комерційних банків 

8. Активні операції комерційних банків 

9. Класифікація та характеристика банківських послуг 

10. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банками 

11. Економічні нормативи діяльності комерційних банків 

12. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні 

 

 

Тема 12. Основи міжнародних валютно – кредитних та фінансових відносин 

1. Характеристика конверсійних валютних операцій 

2. Валютна система України: структура, етапи розвитку 

3. Валютні системи: поняття, види, основи функціонування 

4. Розвиток європейської валютної системи 

5. Еволюція світової валютної системи 

6. Сутність і методи валютного регулювання 

7. Особливості реалізації інструментів валютного регулювання 

8. Загальна характеристика та основні напрями діяльності організацій, що входять до 

складу Світового банку 

9. Міжнародний банк реконструкції та розвитку: особливості функціонування, проекти в 

Україні 

10. Основні напрями діяльності Європейського інвестиційного банку і Чорноморського 

банку торгівлі та розвитку 

11. Цілі, основи організації та функції Банку міжнародних розрахунків. Перспективи 

співпраці НБУ з БМР 

12. Особливості функціонування основних регіональних банків розвитку країн Америки, 

Африки та Азії 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

ТЕМА СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Історизм розвитку грошових форм 

2. Історія обігу грошей на території України 

3. Монети: історія та сучасність 

4. Світовий та вітчизняний досвід використання електронних грошей 

5. Сучасна практика використання квазігрошових форм 

6. Спеціальні права запозичення як різновид світових грошей 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Пластикові картки у системі сучасних грошових інструментів 

2. Стан і перспективи вексельного обігу в Україні 

 

ТЕМА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Ґенеза теорії грошових відносин 

2. Монетаристські теорії грошей та економічна політика держав 

3. Проблема грошей в економічних концепціях кейнсіанства і монетаризму 

4. Сучасні грошові теорії як підґрунтя для реалізації економічної політики держав 

5. Вплив М.І. Тугана-Барановського на розвиток монетарної теорії 

6. Внесок українських науковців у розвиток теорії грошей 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Монетаристська теорія та реалії грошово-кредитної політики в Україні 

2. Монетаризм та його сучасне застосування 

 

ТЕМА ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Способи вимірювання грошової маси у вітчизняній та світовій практиці 

3. Форми готівкових і безготівкових розрахунків у сучасній практиці 

4. Вексель: форми та функції у ринковій економіці 

5. Чекові розрахунки у сучасній банківській практиці 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Аналіз динаміки та структури грошової маси в Україні у 200_-200_ рр. (200_ р.) 

2. Аналіз динаміки та питомої ваги банкнот і монет в агрегаті М0 у 200_-200_ рр. (200_ р.) 

3. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей 

4. Оцінка впливу швидкості обігу грошей на грошову масу в Україні 

 

ТЕМА ГРОШОВИЙ РИНОК 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Характеристика неборгових зобов’язань як фінансових інструментів грошового ринку 

2. Місце боргових зобов’язань у системі фінансових інструментів грошового ринку 

3. Цілі та мотиви попиту на гроші як предмет досліджень у теорії грошей 

4. Сутність і механізм формування пропозиції грошей 

5. Заощадження та інвестиції у механізмі грошового ринку 

6. Бюджетний дефіцит та його вплив на пропозицію грошей 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Проблеми розвитку попиту та пропозиції на грошовому ринку України 
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2. Особливості використання фінансових інструментів на грошовому ринку України у 

20_-20_ рр. (20_ р.) 

 

ТЕМА ГРОШОВІ СИСТЕМИ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Грошові системи минулого та сучасності 

2. Створення та розвиток грошової системи незалежної України 

3. Характеристика грошової системи________ 
 назва країни 

4. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання грошового обороту 

5. Монетарні інструменти управління грошово-кредитним ринком у світовій практиці 

6. Грошово-кредитна політика – ключовий механізм грошової системи 

7. Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності 

8. Політика обов’язкових резервів: практика застосування в зарубіжних країнах та в 

Україні 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

2. Операції на відкритому ринку у системі монетарних інструментів в Україні у 20_-20_ 

рр. (20_ р.) 

3. Облікова ставка як монетарний інструмент регулювання грошово-кредитного ринку в 

Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

4. Обов’язкове резервування як інструмент монетарної політики в Україні у 20_-20_ рр. 

(20_ р.) 

5. Аналіз практики рефінансування комерційних банків НБУ у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

6. Аналіз рівня монетизації економіки України у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

7. Особливості реалізації грошово-кредитної політики у 20_-20_ рр. (20_ р.) в ________ 
назва країни 

ТЕМА ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Інфляція: фактори впливу та інструменти регулювання 

2. Грошові реформи у незалежній Україні 

3. Грошові реформи в Україні у ХХ-ХХІ століттях 

4. Передумови та результати грошових реформ у пострадянських країнах 

5. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах 

6. Грошові реформи ХХІ ст. у світовій практиці 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Вплив грошової маси на рівень інфляції 

2. Аналіз динаміки інфляції в Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

3. Світовий досвід таргетування інфляції та застосування його в Україні 

 

ТЕМА ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Валюта як інструмент реалізації валютних відносин 

2. Роль валютного курсу у міжнародних економічних відносинах 

3. Сучасні режими валютного курсу 

4. Форвардні та ф’ючерсні операції на валютному ринку 

5. Касові та строкові операції на валютному ринку 

6. Валютні опціони – інструмент хеджування валютного ризику 

7. Створення та сучасний стан валютної системи України 

8. Світова валютна система: минуле і сучасність 

9. Історія та сьогодення європейської валютної системи 
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10. Валютна система________ 
назва країни 

11. Роль валютної політики у реалізації валютних відносин 

12. Валютне регулювання як складова валютної політики 

13. Платіжний баланс як інструмент валютного регулювання 

14. Конвертованість валюти. Проблеми конвертованості гривні 

15. Реальний валютний курс: сутність, механізм визначення та використання 

16. Золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання 

17. Міжнародні ринки грошей та капіталів 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Євро: переваги та проблеми сьогодення 

2. Аналіз валютного ринку України у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

3. Аналіз динаміки валютного курсу в Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

4. Проблеми курсоутворення в умовах сучасних вітчизняних реалій 

5. Особливості валютного регулювання в Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

6. Наслідки запровадження в Україні режиму вільного плавання гривні 

 

ТЕМА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО – КРЕДИТНА 

ПОЛІТИКА 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Загальна модель формування пропозиції грошей 

2. Формування центральним банком грошової бази 

3. Інструменти управління банківськими резервами та грошовою базою 

4. Вплив НБУ та комерційних банків на рівень грошово-кредитного мультиплікатора 

5. Вплив НБУ на формування простого мультиплікатора депозитів 

 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Аналіз обсягу і структури активів балансу НБУ 

2. Аналіз обсягу і структури пасивів балансу НБУ 

3. Аналіз обсягу та структури грошової бази (на прикладі балансу НБУ станом на 31 

грудня 20__р.) 

4. Операції НБУ на відкритому ринку протягом 20_20_рр. 

5. Облікова ставка центральних банків в умовах фінансової кризи 

 

ТЕМА СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ 

ТЕМА ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ 

ТЕМА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Види кредитування населення у сучасній банківській практиці 

2. Роль кредиту у розвитку підприємницької діяльності 

3. Роль банківського кредиту у системі кредитних відносин 

4. Технологія банківського кредитування 

5. Лізинг як форма банківського кредитування 

6. Світова та вітчизняна практика комерційного кредиту 

7. Роль міжбанківського кредитування у банківській діяльності 

8. Сутність і особливості державного кредиту 

9. Світова та вітчизняна практика споживчого кредитування 

10. Роль кредиту у міжнародних економічних відносинах 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Кредитний ринок України: стан та перспективи розвитку 

2. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні 
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3. Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

4. Розвиток кредитних відносин у Львівській області 

5. Ціноутворюючі фактори ринку кредитних ресурсів 

 

ТЕМА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Роль і види фінансових посередників на грошовому ринку 

2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва 

3. Банки та банківська справа в Україні у часи СРСР 

4. Банківництво в Західній Україні 

5. Створення та розвиток банківської системи незалежної України 

6. Банківська система____________ 
назва країни 

7. Проблеми капіталізації українських банків 

8. Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання 

9. Види та інструментарій фінансово-кредитних установ інвестиційного типу 

10. Види та інструментарій договірних небанківських фінансово-кредитних установ 

11. Страхові компанії у системі фінансового посередництва 

12. Особливості діяльності недержавних пенсійних фондів 
ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Банківська система України в умовах глобалізаційних процесів 

2. Особливості кредитування фізичних осіб за участю ломбардів у світовій та вітчизняній 

практиці 

3. Розвиток факторингових операцій вітчизняних банків і небанківських фінансово-

кредитних установ 

4. Особливості функціонування кредитних спілок і кредитних банків в Україні 

5. Аналіз діяльності інвестиційних фондів в Україні 

6. Аналіз діяльності фінансових компаній в Україні 

7. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні 

 

ТЕМА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Еволюція ролі комерційних банків в економічному житті суспільства 

2. Грошово-кредитні операції на території України: погляд у минуле 

3. Призначення та класифікація сучасних банківських установ 

4. Механізм організації сучасного банку: світовий та вітчизняний досвід 

5. Механізм формування ресурсної бази комерційного банку 

6. Депозитні операції у системі формування ресурсної бази банку 

7. Кредитування у системі активних операції банку 

8. Інвестиційна діяльність вітчизняних комерційних банків 

9. Сучасні банківські технології у світовій і вітчизняній практиці 

10. Діяльність зарубіжних банків в Україні 
 

ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Основні тенденції в діяльності комерційних банків України у 20_-20_ рр.  

2. Напрями вирішення проблеми капіталізації вітчизняних банків 

3. Особливості ринку депозитів в Україні у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

4. Аналіз кредитних програм банку____________ 
назва банку 

5. Аналіз депозитних програм банку__________ 
назва банку 

6. Аналіз депозитних та кредитних програм банку___________ 
назва банку 
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7. Порівняльний аналіз кредитних програм___________ 
назва банків 

8. Порівняльний аналіз депозитних програм__________ 
назва банків 

9. Аналіз послуг_________ 
назва банку 

10. Стан та проблеми розвитку банківських послуг в Україні 

 

ТЕМА ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Місце та роль центрального банку у банківській системі 

2. Особливості діяльності центральних банків в умовах глобалізації грошових ринків 

3. Національний банк як центральний банк української держави 

4. Емісійна діяльність Національного банку 

5. НБУ як банк банків 

6. Банківський нагляд в Україні 

7. Національний банк України – банкір і фінансовий агент уряду 

8. Проблема незалежності Центрального банку 

9. Курсове та інфляційне таргетування як альтернативні проміжні цілі монетарної 

політики 

10. Співпраця НБУ з міжнародними фінансовими організаціями та провідними банками 

зарубіжних країн 

11. Роль та компетенція Європейської системи центральних банків 

12. Діяльність центрального банку________ 
назва країни 

 

 

ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Незалежність центробанку як передумова забезпечення стабільності національної 

валюти 

2. Діяльність Національного банку в умовах інтеграції України у світове банківське 

співтовариство 

3. Емісійна діяльність НБУ у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

4. Особливості реалізації НБУ функції банку банків у 20_-20_ рр. (20_ р.) 

5. Діяльність Національного банку України в умовах фінансово-економічної кризи 

6. Роль Національного банку на ринку державних боргових зобов’язань 

 

ТЕМА МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ 

СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
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1. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи у системі координації 

міжнародних валютних відносин 

2. МВФ у системі валютного регулювання 

3. Регіональні валютно-кредитні установи у системі міждержавного валютного 

регулювання 

4. Кредитна діяльність Міжнародного валютного фонду 

5. Співпраця України з МВФ 

6. Світовий банк та Україна 

7. Європейські регіональні фінансово-кредитні інституції та Україна 

8. ЄБРР: проекти для України 

9. Особливості діяльності Чорноморського банку торгівлі та розвитку 

10. Особливості діяльності регіональних банків розвитку 
 

ТЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Співпраця України з МВФ: аргументи “за” і “проти” 

2. Ефективність співпраці України зі Світовим банком 

3. Перспективи співпраці України з ЄБРР 

4. Україна та регіональні фінансово-кредитні інституції: проблеми та перспективи 

співробітництва 

5. Стан і перспективи розвитку співробітництва України з Банком міжнародних 

розрахунків 

 



18 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

 

1. Наукові погляди на походження, сутність та вартість грошей 

2. Форми грошей та їх якісні властивості 

3. Функції грошей: сутність та взаємозв’язок 

4. Роль грошей у ринковій економіці 

5. Методологічні основи кількісної теорії грошей. Класична кількісна теорія грошей 

6. Трансакційний варіант кількісної теорії І. Фішера 

7. Кон’юнктурний варіант М.І. Тугана-Барановського 

8. Кембриджська версія кількісної теорії грошей 

9. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей 

10. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей 

11. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей 

12. Сутність, економічна основа та структура грошового обороту 

13. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування 

14. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати. Грошова база 

15. Швидкість обігу грошей: поняття та фактори, що її визначають 

16. Закон грошового обігу 

17. Механізм зміни маси грошей в обороті (первинна та вторинна емісія, грошово-

кредитний мультиплікатор) 

18. Сутність, особливості функціонування, інституційна модель та структура грошового 

ринку 

19. Поняття та мотиви попиту на гроші. Чинники впливу на попит на гроші 

20. Пропозиція грошей: поняття та чинники впливу на її формування 

21. Графічна модель грошового ринку 

22. Сутність, класифікація та структура грошових систем 

23. Характеристика грошових систем металевого та паперово-кредитного обігу 

24. Створення та розвиток грошової системи України 

25. Грошово-кредитна політика центрального банку: сутність, типи, цілі 

26. Інструменти грошово-кредитної політики 

27. Проблема монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту 

28. Сутність, види, вимірювання, причини інфляції 

29. Соціально-економічні наслідки інфляційних процесів та методи державного 

регулювання інфляції 

30. Особливості інфляційного процесу в Україні 

31. Сутність та види грошових реформ 

32. Особливості проведення грошової реформи в Україні 

33. Сутність валюти та валютних відносин. Класифікація валюти 

34. Загальні засади функціонування валютного ринку 

35. Поняття та економічна основа валютних курсів. Режими валютних курсів. Чинники 

впливу на валютний курс та механізм його регулювання 

36. Функції та операції валютного ринку 

37. Поняття та класифікація валютних систем 

38. Національна валютна система: поняття, елементи 

39. Еволюція світової валютної системи 

40. Розвиток європейської валютної системи 

41. Сутність та методи валютного регулювання 

42. Сутність та структура кредиту. Загальні передумови та економічні чинники 

необхідності кредиту 

43. Теоретичні концепції кредиту 

44. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування 

45. Форми та види кредиту 

46. Загальна характеристика банківського, міжгосподарського, споживчого, державного, 

міжнародного кредиту 
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47. Економічні межі кредиту та наслідки їх порушення 

48. Функції кредиту та його роль у розвитку економіки 

49. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період 

50. Позичковий процент: сутність, функції та роль у суспільстві 

51. Сутність, призначення та види фінансового посередництва 

52. Економічна сутність та функції банків 

53. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. Особливості побудови 

банківської системи України 

54. Механізм забезпечення стабільності банківської системи та банківської діяльності 

55. Призначення, роль, класифікація та характеристика небанківських фінансово-

кредитних установ. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в 

Україні 

56. Причини, шляхи створення та організаційно-правовий статус центральних банків 

57. Основні напрями діяльності центральних банків у сучасних умовах 

58. Національний банк України – центральний банк держави 

59. Призначення, походження та класифікація комерційних банків. Особливості діяльності 

комерційних банків в Україні 

60. Класифікація та характеристика операцій банків 

61. Банківські послуги: види, характеристика 

62. Міжнародний валютний фонд: функції, співробітництво з Україною 

63. Світовий банк: цілі, структура, співробітництво з Україною 

64. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції: загальна характеристика, 

основні напрями діяльності 

65. Європейський банк реконструкції та розвитку: мета функціонування, пріоритети 

діяльності в Україні 

66. Банк міжнародних розрахунків: функції та перспективи співпраці з Україною 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять 

теми 1 - 3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 – 9,також вивчення дисципліни передбачає виконання 

студентом самостійної аналітичної роботи. Обов’язковим для допуску студента до заліку є перевищення 

не лише критично-розрахункованогомінімуму – 20 балів, а й рекомендованого – 34 бали. В 

іншому випадку, студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види 

робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Діагностування 

підприємства». 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ 1 ЗМ 2 

Min.– 

17 балів. 

Max.– 

30 балів. 

Min.– 

17балів 

Max. – 

30 балів 

Усна відповідь „3”* х 2** = 

6 

„5” х 3 = 15 „1” х 3 = 3 „1” х 6 = 6 

Доповнення „1” х 1 = 1 „1” х 3= 3 „1” х 1 = 1 „1” х 6 = 6 

Експрес-контроль у формі 

тестів 

„1” х 2 = 2 „1” х 2 = 2 „1” х 2 = 2 „1” х 2 = 2 

Виконання практичних 

завдань (задачі, кейси) 

„2” х 1 = 2 „2” х 1 = 2 „2” х 1 = 2 „2” х 1 = 2 

Реферат та його захист 2 3 - - 

Модульна контрольна робота 

1*** 

„3” х 1 = 3 4” х 1 = 4 - - 

Модульна контрольна 

робота 2 
- - „3” х 1 = 3 „4” х 1 = 4 

Самостійна аналітична 

робота 
- - 11 20 

*– мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 

**– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

***– усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

Для студентів, які набрали сумарно менше ніж 34 бали для одержання дозволу складати залік 

потрібно виконати обов’язково додаткову нову самостійну аналітичну роботу, перескласти модульні 

контрольні роботи, пройти тестування за тематикою навчальної дисципліни.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладаня МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-

модульній системі організації навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 17 17 26 60 

Максимум 30 30 40 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-

модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74 відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);  

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
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Шкала відповідності (за умови іспиту) 

 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 Відмінно 

85 – 89 
Добре 

75 – 84  

65 – 74  
Задовільно 

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 
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