
Анотація 

Назва дисципліни  Теорія грошей та грошовий обіг 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліну рекомендовано вивчати студентам 2 курсу 

факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  і економічного факультету 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

К.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування  ХНУ імені В.Н. Каразіна Швайко Мар’яна 

Леонідівна 

+38 050 948 83 32 

Maryana.shvaiko@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Студентам для успішного засвоєння даної дисципліни є 

необхідними здобуті раніше знання із курсів «Економічна 

теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія 

економічних вчень». 

Опис 

Мета дисципліни:  

Метою дисципліни «Теорія грошей та грошовий обіг» є 

формування в майбутніх спеціалістів системи базових, 

фундаментальних знань з теорії грошей та кредиту, 

механізму функціонування грошового ринку, формування 

грошової пропозиції, розвитку інфляційних процесів і 

впливу монетарної політики центрального банку на 

економіку. 

 

Очікувані результати навчання.  

- Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно- 

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем.  

-Знаті і розуміти основні постулати  теорій грошей та вміти 

оцінювати їх вплив на розвиток економічних процесів 

- Знати і розуміти теоретичні основи , принципи та 

механізм функціонування грошової системи і грошового 

ринку  

- Розуміти причини та наслідки інфляції і вміти приймати 

рішення щодо найбільш  ефективних інструментів 

антиінфляційної політики 

-  Розуміти принципи, методи та інструменти реалізації 

монетарної політики у сучасних умовах 

- Розуміти основні постулати функціонування кредитних 

відносин та набути навички щодо аналізу кредитного ринку 

і прийняття ефективних рішень на ньому 

- Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

- Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань.  

- Демонструвати набуті теоретичні знання щодо 

особливостей функціонування грошей, грошового ринку та 



грошових систем в сучасних умовах. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Тема 2. Основні теорії грошей  

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса  

Тема 4. Грошовий ринок 

Тема 5. Грошові системи  

Тема 6. Інфляція і грошові реформи  

Тема 7. Монетарна політика 

Тема 6. Інфляція і грошові реформи  

Тема 8.  Сутність, функції і роль кредиту 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

Мова викладання: українська 

  

 


