
Назва дисципліни  «Гроші та кредит» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу (підготовка бакалаврів 

спеціальності «Міжнародна електронна комерція») 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Жихор Олена Борисівна,  д.е.н., проф., проф. кафедри 

міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної 

справи Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна (майдан Свободи 4, ауд. 262а, м. Харків) 

електронна адреса: olena.zhykhor@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

задля успішного освоєння курсу здобувач вищої освіти має 

володіти базовими знаннями зі шкільних дисциплін 

«Фінансова грамотність» та «Математика». 

Опис 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

знань з теорії грошей і кредиту, засвоєння закономірностей 

механізму функціонування грошового ринку як теоретичної 

основи державної монетарної політики, розвитку 

банківської справи та міжнародної співпраці. 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: отримати комплекс 

компетенцій, що дозволять: 

РН 2 – Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово 

використовувати економічну термінологію. 

РН 9 – Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших 

вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи 

розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

РН 14 – Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й 

інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

(практичні) заняття): 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ ГРОШЕЙ. ТЕОРІЯ 

ГРОШЕЙ. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 1 год.) 

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА. 

ГРОШОВИЙ РИНОК. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 1 год.) 

ТЕМА 3.  ГРОШОВІ СИСТЕМИ. ІНФЛЯЦІЯ ТА 

СТАБІЛІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ. 



(Лекцій – 3 год., сем. – 1 год.) 

ТЕМА 4. ГРОШОВІ РЕФОРМИ ТА ЇХ ВИДИ. ВАЛЮТНИЙ 

РИНОК. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 1 год.) 

ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. РОЛЬ ГРОШЕЙ В 

ЕКОНОМІЦІ. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 2 год.) 

ТЕМА 6. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ. ФОРМИ ТА ВИДИ 

КРЕДИТУ. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 2 год.) 

ТЕМА 7. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕНТА. ФІНАНСОВЕ 

ПОСЕРЕДНИЦТВО ГРОШОВОГО РИНКУ. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 2 год.) 

ТЕМА 8. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ. НЕБАНКІВСЬКІ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ. 
(Лекцій – 3 год., сем. – 2 год.) 

ТЕМА 9. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА 

ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТИ. 
(Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.) 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВІ КРИЗИ І ЇХ ВПЛИВ. МІЖНАРОДНІ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ 
СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ. 
(Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

1.Участь у семінарських заняттях. Максимальна сума 

балів, яку може отримати студент за підсумками 

семінарських (практичних) занять у 1 му семесті – 60 балів. 

Бали нараховуються за актину участь в обговоренні 

представлених питань, дискусію, відповіді на основні і 

додаткові запитання, розрахункові завдання тощо.  

2.Підсумковий контроль засвоєння 10 тем здійснюється 

на основі проведення підсумкової залікової роботи у 1-

семестрі. 

Мова викладання – українська. 

 


