
Назва дисципліни ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких пропонується
вивчати цю дисципліну

Факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу , освітня програма «Міжнародні 
фінанси», 1 курс

Контактні дані розробників 
робочої програми навчальної
дисципліни,  науково-
педагогічних працівників, 
залучених до викладання

Професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної 
теорії д.е.н., доц.  Шкодіна І.В.
Адреса: ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077
ec_teor@karazin.ua
Телефон: +38 (057) 707-53-51

Попередні умови для 
вивчення дисципліни

Вивчення  дисципліни  передбачає  попереднє  засвоєння
кредитів з дисциплін економічна теорія, макроекономіка

Опис Мета дисципліни. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Гроші і кредит»
вивчення  теоретичних  засад  і  організаційно-правового
механізму  функціонування  грошей,  кредиту  і  банківської
системи в ринковій економіці; опанування методів аналізу й
оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в сучасних
умовах
Очікувані результати навчання. 

знати:  сутність  і  функції  грошей;  причин
виникнення  і  економічні  наслідки  інфляції;  структуру
грошового  обігу  країни;  зміст  сучасного  монетаризму  та
його  вплив  на  грошово-кредитну  політику;  необхідність  і
суть  кредиту;  види,  форми,  функції  і  роль  кредиту  в
економіці країни; побудову кредитної і банківської системи
країни; роль міжнародних валютно-фінансових відносин; 

вміти: визначати  економічну  суть,  функції  і  роль
грошей  та  кредиту;  описати  механізм  державного
регулювання  ринку  грошей;  аналізувати  основоположні
напрями  грошово-кредитної  політики  держави;  планувати
процеси формування та розвитку ринку фінансових послуг
та  його  окремих  сегментів  та  інститутів;  розраховувати
основні  економічні  параметри  фінансових  послуг  та
нормативів  діяльності  різних  фінансових  інститутів;
організовувати фінансовий моніторинг на ринку фінансових
послуг;  аналізувати  макро  та  мікро  показники  діяльності
банків та фінансово-кредитних установ небанківського типу;
аналізувати  ефективність  роботи  банків  та  фінансово-
кредитних установ небанківського типу.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Тема 1.  Сутність і функції грошей 
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
Тема 3. Грошові системи 
Тема 4. Інфляція і грошова реформа 
Тема 5. Грошовий обіг і грошова маса 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 
Тема 7. Кредит у ринковій економіці 
Тема 8. Грошовий ринок 
Тем 9. Фінансові посередники грошового ринку 
Тема 10. Центральний банк  



Тема 11. Комерційні банки  
Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми 
їх співробітництва з Україною 
Методи контролю результатів навчання
вхідний  –  у  формі  співбесіди,  поточний  –  у  формі
опитування,  тестування,  розв’язання  задач,  контрольної
роботи, курсової роботи; семестровий – у формі екзамену.

Мова викладання. Українська 


