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ВСТУП 

 

 

Підвищення значення грошей та кредиту в ринкових умовах 

обумовлюється розумінням проблеми функціонування грошей, грошового 

обігу, кредитних відносин, банківської справи. Усе це визначає місце 

навчальної дисципліни «Гроші та кредит»  в загальноекономічній підготовці 

бакалаврів та є необхідним компонентом становлення професійних 

економічних знань студентів. 

Навчальна дисципліна має теоретично-прикладний характер. У 

теоретичному аспекті вона розширює та поглиблює знання студентів щодо 

сутності, видів і форм грошей; здійснення грошового обігу; принципів 

побудови грошових систем; сутності попиту на гроші та чинників, що на нього 

впливають; визначення рівня позичкового відсотка; сутності та значення 

дискусії між науковими школами відносно економічної природи та значення 

грошей у суспільному виробництві. У прикладному аспекті – надає 

майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати вплив грошово-

кредитної політики на економічний розвиток держави; ефективність такої 

політики в ринкових умовах, сутність валютних відносин і валютних систем, їх 

вплив на національну економіку; механізм функціонування міжнародних 

валютних ринків; основи здійснення міжнародної грошово-кредитної політики.  

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» складається з лекційних занять, 

практичних робіт і самостійної роботи студентів. 

Метою практичної роботи студентів є продовження формування системи 

знань з теоретичних і практичних аспектів функціонування в ринковій 

економіці грошей, кредиту і банків. 

Завдання практичної роботи полягає в детальному вивченні й розумінні 

з’ясування сутності, функцій та значення грошей і кредиту; механізму 

функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірностей 

функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; 

засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної 
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політики центрального банку, напрямів діяльності банків і небанківських 

фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів 

господарювання та населення в Україні.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є грошова і банківська 

системи як центральні ланки інфраструктури грошового ринку. 

Для практичної роботи студентів використовуються такі форми:  

– опрацювання лекційного матеріалу; 

– опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури; 

– вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансові відносини; 

– підготовка до лекціних занять; 

– виконання контрольних робіт або рефератів; 

– виконання навчальних завдань і тестового контролю; 

– підготовка до підсумкового контролю. 

Для виконання практичної роботи студенти повинні користуватися 

методичними рекомендаціями щодо практичної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни, а також підручниками, навчально-методичною літературою, 

періодичними виданнями. 

У методичних вказівках щодо практичних занять з вивчення навчальної 

дисципліни «Гроші та кредит» наведено перелік тем, які виносяться на 

практичне опрацювання, теми рефератів, приклади розв’язування задач, 

питання до модульного контролю, а також список літератури стосовно теми. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практична робота № 1 

 

Тема. Сутність і функції  грошей 

Мета: визначити сутність, концепції походження та зв’язок грошей з 

іншими економічними категоріями, розглянути об’єктивні передумови появи 

грошей, основні етапи їх розвитку, охарактеризувати властивості грошей та 

роль держави у творенні грошей, обґрунтувати функції грошей.  

Короткі теоретичні відомості 

Гроші – це специфічний товар, що має властивості обмінюватися на будь-

який інший товар, тобто він є загальним еквівалентом. 

Функції грошей – це процес обслуговування руху вартості у суспільному 

відтворенні. 

Вартість грошей – це їх ціна, яку мають гроші в процесі їхнього обміну на 

товари. 

Готівкові гроші – це неповноцінні знаки вартості, які використовуються 

економічними суб’єктами як засіб обігу та платежу. 

Безготівкові гроші – це гроші юридичних або фізичних осіб на 

розрахункових рахунках у банках, що використовуються як засіб платежу для 

оплати торговельних операцій чи для здійснення інших платежів, 

взаєморозрахунків без участі готівкових грошей. 

Теоретичні питання 

1.  Процес еволюції і становлення грошей. 

2. Сутність грошей.  Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний 

актив. 

3. Концепції походження грошей.  

4. Форми функціонування грошей. 

5. Роль держави у запровадженні грошей. 

6. Властивості грошей. 
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7. Функції грошей. 

8. Вартість грошей.  

Задача 

На 1-ше листопада 2018 року в обігу перебувало 50,0 млрд одиниць 

товару, що відповідало 100,0 млрд грн. На 1-ше грудня цього ж року в обігу 

перебуло 40,0 млрд одиниць товару, а грошова маса залишилася попередньою, 

тобто 100,0 млрд грн. Визначити зміну вартості грошей за відповідний період. 

Контрольні питання 

1. Які теорії визначають сутність грошей? 

2. Що ви розумієте під ліквідністю грошей? 

3. Назвіть умови виникнення грошей. 

4. Охарактеризуйте основні функції грошей. 

5. Назвіть концепції походження грошей. 

6. Охарактеризуйте процес еволюції форм грошей. 

7. Яка різниця між вартістю грошей як грошей та вартістю грошей як 

капіталу? 

8. Надайте характеристику властивостей грошей. 

9. Як визначається роль держави у запровадженні грошей? 

10. Як проявляється роль грошей у розвитку економіки? 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 2 

 

Тема. Грошовий оборот і грошові потоки 

Мета: визначити поняття, суб’єкти, основні ринки грошового обороту, 

грошові потоки. Розглянути структуру грошового обороту за економічним 

змістом і формою платіжних засобів, готівковий та безготівковий грошовий 

обіг, закон грошового обігу, механізм зміни маси грошей в обороті. 

Охарактеризувати грошову базу, грошові агрегати, швидкість обігу грошей, 
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грошово-кредитний мультиплікатор, призначення і порядок формування 

вільного, загального та обов’язкового резервів банків. 

Короткі теоретичні відомості 

Грошовий оборот – це безперервні потоки руху грошей між суб’єктами 

економічних відносин у процесі суспільного відтворення для забезпечення 

розвитку економіки. 

Грошовий обіг – це безперервний процес переміщення грошей у функціях 

засобу обігу і платежу між окремими його суб’єктами. 

Грошовий потік – це сукупність платежів, які обслуговують окремий етап 

процесу розширеного відтворення.  

Грошова маса – це сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які 

перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент. 

Грошово-кредитний мультиплікатор – це процес створення нових 

банківських депозитів (безготівкових грошей) для кредитування банками 

клієнтури з додаткових (вільних) резервів, що надійшли в банк іззовні. 

Теоретичні питання 

1. Сутність та економічне підгрунтя грошового обороту. 

2. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх характеристика. 

3. Структура грошового обороту за економічним змістом і формою 

платіжних засобів. 

4. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база. 

5. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу. 

6. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний 

мультиплікатор. 

Задача 

Визначити швидкість обігу грошей та тривалість обороту, якщо рівень 

товарних цін складає 5 грн, обсяг товарів і послуг вироблений у країні, –              

1млрд грн, сума готівки – 25 % від ВНП, сума вкладів до запитання – 15 % від 

ВНП, сума строкових вкладів – 10 % від ВНП, сума коштів за трастовими 

операціями – 5 % від ВНП. 
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Контрольні питання 

1. Чому грошовий обіг є складовою частиною грошового обороту? 

2. Надайте характеристику кількісної та якісної сторони визначення суті 

грошового обороту. 

3. Охарактеризуйте суб’єктів та основні ринки в моделі грошового 

обороту. 

4. Назвіть грошові потоки в моделі сукупного грошового обороту на 

макроекономічному рівні. 

5. Яка структура грошового обороту за економічним змістом і формою 

платіжних засобів? 

6. Охарактеризуйте грошову базу, грошову масу та грошові агрегати. 

7. Назвіть закон грошового обігу. 

8. Як визначається грошово-кредитний мультиплікатор, вільний, загальний 

та обов’язковий резерви банків? 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 3 

 

Тема. Грошовий ринок 

Мета: розглянути сутність, специфічні особливості грошового ринку та 

фінансові інструменти. Дослідити інституційну модель, структуру грошового 

ринку, механізм функціонування фінансових посередників, елементи 

грошового ринку: попит і пропозицію грошей, графічну модель грошового 

ринку. 

Короткі теоретичні відомості 

Грошовий ринок – це сектор ринку, на якому здійснюється купівля та 

продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на 

цей товар. 
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Інституційна модель грошового ринку – це модель, яка відображає 

взаємозв’язки між суб’єктами грошового ринку, що реалізуються за допомогою 

потоків грошей, та інструменти фінансового ринку.  

Попит на гроші – це запас грошей, який прагнуть мати у своєму 

розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент. 

Пропозиція грошей – це кількість грошей, яка наявна у національній 

економіці на певний момент часу. 

Теоретичні питання 

1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. 

2. Інституційна модель грошового ринку. 

3. Структура грошового ринку. 

4. Попит на гроші.  

5. Пропозиція грошей. 

6. Рівновага на грошовому ринку.  

Задача 

Припустимо, що величина Md залежить від розміру ВНП і рівня 

відсоткової ставки таким чином: Md = 0,4GNP – 2r. Визначити: 

1) чому дорівнюватиме попит на гроші, якщо GNP = 100 млрд ум. од.,             

r = 8 %; 

2) чому дорівнюватиме швидкість обігу грошей, якщо Md = Ms,                       

GNP = 100 млрд ум. од.; 

3) припустимо, що пропозиція грошей збільшилася від 40 до 50                     

млрд ум. од., у результаті ВНП збільшився до 110 млрд ум. од., а відсоткова 

ставка знизилася до 7 %. Розрахуйте величину попиту на гроші визначте чи 

залишилася рівновага: Md = Ms. 

Контрольні питання 

1. Що ви розумієте під попитом та пропозицією грошей? 

2. Охарактеризуйте чинники впливу на попит і пропозицію грошей.  

3. Назвіть фінансові інструменти грошового ринку. 

4. У чому сутність та особливості функціонування грошового ринку? 
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5. Охарактеризуйте інституційну модель грошового ринку.  

6. Охарактеризуйте структуру грошового ринку. 

7. Назвіть місце та роль фінансових посередників на грошовому ринку. 

8. Як визначається рівновага на грошовому ринку? 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 4 

 

Тема. Грошові системи 

Мета: розглянути сутність, призначення та місце грошової системи в 

економічній системі країни. Визначити елементи, типи грошової системи, їх  

класифікацію та еволюцію грошових систем. Обґрунтувати структурні 

елементи національної грошової системи. 

Короткі теоретичні відомості 

Грошова система – це встановлена форма організації грошового обороту 

в країні, що склалася історично і закріплена загальнодержавними  законами.  

Національна грошова система – це встановлена державою форма 

організації грошового обороту в країні, закріплена національним 

законодавством.  

Грошова система України – це грошова система, яка має кредитний, 

ринковий, відкритий характер, який формувався поступово в процесі ринкової 

трансформації її економіки, розвитку грошового ринку та його інфраструктури.  

Теоретичні питання 

1. Сутність, структура та елементи грошової системи. 

2. Система готівкового та безготівкового грошового обороту. 

3. Види грошових систем та їх еволюція. 

4. Національна грошова система України. 
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Задача  

Визначити приріст грошової маси унаслідок грошово-кредитної 

мультиплікації, якщо початковий приріст грошової маси складав 34 млн грн, а 

норма обов’язкового резерву 15 %. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність грошової системи. 

2. Назвіть елементи грошової системи. 

3. До якої системи належать готівкові гроші? 

4. Які форми та види безготівкових рахунків ви знаєте? 

5. Охарактеризуйте класифікацію грошових систем. 

6. Яка різниця між біметалізмом та монометалізмом. 

7. Як здійснюється система паперово-кредитного обігу? 

8. Які структурні елементи національної грошової системи? 

Література: [1; 3; 6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 5 

 

Тема. Інфляція та грошові реформи 

Мета: дослідити закономірності виникнення, механізм обчислення, види, 

причини та наслідки інфляції. Обґрунтувати державне регулювання інфляції, 

антиінфляційну політику, особливості проведення грошової реформи в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Інфляція – це процес утворення відносного надлишку грошової маси в 

обігу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці у країні 

впродовж певного періоду часу.  

Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів державного 

регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією.  

Грошова реформа – це повна чи часткова перебудова грошової системи, 

яку проводить держава для оздоровлення грошей чи поліпшення механізму 
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регулювання грошового обороту стосовно нових соціально-економічних умов, 

чи одне і друге водночас. 

Теоретичні питання 

6. Особливості грошової реформи України. 

Задача 

Банк надав кредит підприємству строком на 1,5 року. Відсотки 

нараховуються щоквартально, а рівень інфляції дорівнює 3 % за місяць. 

Розрахуйте рівень інфляції за рік. 

Контрольні питання 

1. Назвіть закономірності розвитку інфляції. 

2. У чому полягає сутність інфляції? 

3. Охарактеризуйте види та типи інфляції. 

4. Які причини інфляції? 

5. Охарактеризуйте економічні, соціальні наслідки інфляції. 

6. Назвіть види грошових реформ. 

7. У чому полягає державне регулювання інфляції? 

8. Розкрийте особливості грошової реформи в Україні. 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 6 

 

Тема. Валютний ринок і валютні системи 

Мета: визначити сутність, види валют, поняття валютних відносин, 

валютного ринку. Розглянути функції, види, чинники, що впливають на зміну 

валютного курсу, валютне регулювання, валютну політику, платіжний баланс 

1. Сутність, види, типи та закономірності розвитку інфляції. 

2. Причини інфляції. 

3. Економічні, соціальні наслідки інфляції. 

4. Державне регулювання інфляції. 

5. Сутність та види грошових реформ. 
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та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Обґрунтувати 

валютні системи, їх види, валютну систему України. 

Короткі теоретичні відомості 

Валюта – це будь-які грошові кошти, формування та використання яких 

прямо чи опосередковано пов’язано із зовнішньоекономічними відносинами. 

Валютні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають у 

процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств різних 

країн і обслуговуються валютою. 

Валютний ринок – це сектор грошового ринку, на якому 

урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта. 

Валютний курс – це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на 

іншу, або «ціна» грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій 

одиниці іншої країни. 

Валютна система – це організаційно-правова форма реалізації валютних 

відносин у межах певного економічного простору. 

Валютна політика – це сукупність організаційно-правових та 

економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на 

досягнення визначених державою цілей. 

Валютне регулювання – це сукупність заходів, що реалізуються 

міжнародними організаціями, державою у сфері валютних відносин.  

Теоретичні питання 

1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. 

2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. 

3. Валютний курс. 

4. Валютні системи, їх призначення. 

5. Валютна політика. 

6. Сутність валютного регулювання. 

7. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в системі валютного 

регулювання. 
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Задача 

Обмінний курс гривні відносно долара на початок 2018 року становить             

8,2 грн/дол. На початок 2019 року рівень цін у США підвищився в 3,5 раза, а в 

Україні у 4 рази. Визначте, яким повинен бути на початок 2019 року 

номінальний курс гривні відносно долара, щоб реальний курс не змінився? 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність валюти та валютних відносин? 

2. Назвіть структуру валютного ринку. 

3. Як здійснюються операції на валютному ринку?  

4. Охарактеризуйте валютний курс, його види.  

5. Назвіть види валютних систем. 

6. Яку роль відіграє національна валютна система? 

7. Що ви розумієте під валютною політикою? 

8. Як здійснюється порядок розрахунку платіжного балансу? 

9. Назвіть елементи валютного регулювання.  

10. Як визначаються золотовалютні резерви країни? 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 7 

 

Тема. Механізм формування пропозиції  грошей та грошово-кредитна 

політика 

Мета: обґрунтувати місце, значення грошово-кредитної політики в системі 

державного регулювання грошового обороту, грошово-кредитну політику як 

головну функцію Центрального банку, її об’єкти, суб’єкти, цілі, інструменти, 

монетизацію бюджетного дефіциту та ВВП.  

Короткі теоретичні відомості 

Кон’юнктурна політика – регулятивний вплив держави на ринкову 

кон’юнктуру, на співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції на 

ринках. 
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Грошово-кредитна політика – це сукупність заходів щодо економічного 

регулювання сфери грошового обороту із застосуванням механізмів зміни 

пропозиції (маси) грошей та їх ціни (проценти) на грошовому ринку. 

Монетизація бюджетного дефіциту – це пошук грошових коштів, 

достатніх для покриття (фінансування) перевищення бюджетних витрат над 

бюджетними доходами. 

Монетизація валового внутрішнього продукту – це доведення маси 

грошей в обороті до рівня, достатнього для успішної реалізації всього обсягу 

вироблених товарів і послуг, погашення боргових зобов’язань. 

Теоретичні питання 

1. Цілі та види економічної політики держави.  

2. Структура економічної політики і місце в ній грошово-кредитної 

політики.  

3. Грошово-кредитна політика, її цілі, типи, інструменти.  

4. Сутність і способи монетизації бюджетного дефіциту.    

5. Монетизація ВВП.  

Задача  

Розрахуйте рівень монетизації ВВП в Україні, якщо номінальний ВВП  

2018 р. склав 170070,0 млн грн за рік, 2019 р. – 201927,0 млн грн, номінальна 

маса грошей  на кінець року відповідно склала 32087,0 млн грн і                      

45555,0 млн грн. 

Контрольні питання 

1. Яка сутність економічної політики держави? 

2. Які особливості та цілі кон’юнктурної політики? 

3. Визначить роль грошово-кредитної політики в економічній політиці 

держави. 

4. Розкрийте сутність грошово-кредитної політики. 

5. Охарактеризуйте типи грошово-кредитної політики. 

6. Які інструменти грошово-кредитної політики ви знаєте? 

7. Охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики. 
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8. У чому полягає монетизація бюджетного дефіциту та ВВП? 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 26]. 

 

Практична робота № 8 

 

Тема. Роль грошей у ринковій економіці 

Мета: дослідити специфіку функціонування грошей на етапі становлення 

ринкових відносин та еволюцію ролі грошей в економіці України. 

Короткі теоретичні відомості 

Роль грошей – це результат функціонування та впливу грошей на різні 

сторони розвитку суспільства.  

Якісний аспект ролі грошей – це  їх наявність створювати грошове 

середовище, у якому функціонують економічні процеси, позитивно впливати на 

суспільне виробництво.  

Кількісний аспект ролі грошей – реалізується унаслідок зміни кількості 

грошей в обігу. 

Теоретичні питання 

4. Еволюція ролі грошей в економіці України. 

Теми рефератів 

1. Місце та значення грошей у розвитку економіки. 

2. Реалізація ролі грошей у ринковій економіці завдяки їх функціям.  

3. Необхідність і зміст застосування новітніх механізмів використання 

грошей.  

4. Становлення та підвищення ефективності грошової системи України. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність ролі грошей через їх функції. 

1. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових 

відносин. 

2. Реалізація ролі грошей у ринковій економіці завдяки їх функції та 

розвиток товарного виробництва.  

3. Якісний та кількісний аспект ролі грошей у розвитку економіки.  
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2. Визначте кількісний та якісний аспекти ролі грошей. 

3. Назвіть особливості функціонування грошей на етапі становлення 

ринкових відносин. 

4. Надайте економічну характеристику функціонування грошей. 

5. Які завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого 

розвитку? 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практичне заняття № 9 

 

Тема. Теорія грошей 

Мета: розглянути підходи щодо вивчення природи грошей та їх основні 

напрями, класичну кількісну теорію грошей, неокласичні варіанти кількісної 

теорії грошей, положення сучасного монетаризму.  

Короткі теоретичні відомості 

Класична кількісна теорія грошей – це положення про вплив зміни 

кількості грошей на рівень ринкових цін і вартість грошей. 

Неокласична кількісна теорія грошей полягає у зосередженні основної 

уваги на мотивах нагромадження грошей економічними суб’єктами. 

Монетаризм – економічна теорія, згідно з якою, кількість грошей, що 

перебувають в обігу, є визначальним чинником цін, доходів і зайнятості. 

Теоретичні питання 

3. Грошово-кредитна політика України в перехідний період з позиції 

монетарної теорії.  

 

1. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Внесок Д. 

Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.  

2. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної 

політики за неокласичним варіантом кількісної теорії.  
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Теми рефератів 

1. Науковий внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. 

2. Основні положення сучасного монетаризму щодо грошей і монетарної 

політики. 

3. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. 

4. Прихильники класичної теорії грошей та сучасного монетаризму. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність класичної кількісної теорії грошей? 

2. Охарактеризуйте підходи щодо аналізу теоретичних проблем грошей.  

3. Яка роль Д. Кейнса у розвитку кількісної теорії грошей? 

4. В чому полягають ідеї Туган – Барановського? 

5. Назвіть представників неокласичного варіанта кількісної теорії грошей. 

6. Обґрунтуйте особливості кембріджської версії теорії грошей. 

7. Як вплинув М. Фрідмен на теорію грошей? 

8. Назвіть етапи грошово-кредитної політики України в перехідний період 

з огляду на монетарну теорію. 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

Практична робота № 10 

 

Тема. Сутність і функції кредиту 

Мета: розглянути кредит як економічну категорію, об’єкти, суб’єкти, 

функції, теоретичні концепції кредиту, принципи кредитування, загальні умови 

формування кредитних відносин та їх структуру.  

Короткі теоретичні відомості 

Кредит як економічна категорія виражає добровільні відносини, між 

суб’єктами ринку щодо перерозподілу позиченої вартості на засадах 

поверненості, строковості та платності. 

Кредитні відносини – це відносини, які виникають щодо перерозподілу 

позиченої вартості на засадах повернення.  
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Кредитори – це учасники кредитних відносин, які мають у своїй власності 

(чи розпорядженні) вільні кошти і передають їх у тимчасове користування 

іншим суб’єктам. 

Позичальники – це учасники кредитних відносин, які мають потребу в 

додаткових коштах і одержують їх у позичку від кредиторів. 

Теоретичні питання 

1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.  

2. Теоретичні концепції кредиту. 

3. Сутність і структура кредиту. Кредитні відносини.  

4. Поняття та характеристика окремих функцій кредиту.  

5. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями. 

6. Стадії та закономірності руху кредиту.  

7. Принципи кредитування. 

Задача  

Визначити, чи раціонально брати позику у банку розміром 10 млн грн 

протягом 2-х років за річною ставкою 15 % для будівництва підприємства, 

якщо це підприємство згідно з експертною комісією планує побудувати та 

оволодіти протягом року. Після закінчення будівництва, підприємство повинно 

принести прибуток 5 млн грн, а наступного року – 8 млн грн. 

Контрольні питання 

1. Який зміст і передумови необхідності кредиту? 

2. Охарактеризуйте теоретичні концепції кредиту.  

3. Назвіть функції кредиту.  

4. Які види кредитних відносин ви знаєте?  

5. Які спільні риси та відмінності між кредитом та іншими економічними 

категоріями? 

7. Охарактеризуйте стадії руху кредиту. 

8. Обґрунтуйте закономірності руху кредиту. 

9. Визначте принципи кредитування. 

Література: [6; 7; 9; 10; 11; 13;14; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26]. 
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Практична робота № 11 

  

Тема. Форми, види і роль кредиту 

Мета: розглянути форми, класифікацію кредиту, охарактеризувати основні 

види кредиту та етапи розвитку кредитних відносин в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Товарна форма кредиту – кредитні відносини, що виникають між 

продавцями і покупцями за умов отримання товару чи послуги покупцем з 

відстроченням платежу, у разі оренди майна, надання речей чи приладів у 

прокат, погашенні міждержавних боргів поставками товарів тощо. 

Грошова форма кредиту – виникає тоді, коли кошти використовуються не 

як простий посередник в обміні, а як гроші за для отримання прибутку, що 

набуває форми позичкового капіталу. 

Банківський кредит – це вид кредиту, за яким грошові кошти надаються 

у позичку банками, тобто  однією зі сторін кредитної угоди є банк.  

Міжгосподарський кредит – це кредит, який існує між функціонуючими 

суб’єктами господарювання.  

Державний кредит – це кредит, одним з учасників якого (позичальником 

чи кредитором) є держава в особі уряду або місцевих органів самоврядування. 

Споживчий кредит – кредит, який надається юридичним чи фізичним 

особам на споживчі цілі, як банками, так і кредитними установами 

небанківського типу, а також юридичними і фізичними особами. 

Міжнародний кредит – це переміщення позичкового капіталу з однієї 

країни в іншу.  

Теоретичні питання 

4. Основні напрями вияву ролі кредиту в ринковій економіці.  

 

1. Форми кредиту. 

2. Характеристика основних видів кредиту.  

3. Банківський кредит: сфера використання, класифікаційні ознаки.  
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Задача  

Банк видав кредит на суму 120000,00 грн., відсоткова ставка складає 19 % 

річних, термін кредиту 12 місяців. Визначити суму погашення кредиту за 

такими схемами: щомісячне повернення частини кредиту зі сплатою відсотків; 

аннуїтетний платіж; одноразове повернення кредиту з періодичною сплатою 

відсотків. Яка схема  буде вигідніша для позичальника?  

Контрольні питання 

1. Який зміст і передумови необхідності кредиту? 

2. Охарактеризуйте теоретичні концепції кредиту.  

3. Назвіть функції кредиту.  

4. Які види кредитних відносин ви знаєте?  

5. У чому полягають спільні риси та відмінності між кредитом та іншими 

економічними категоріями? 

7. Охарактеризуйте стадії руху кредиту. 

8. Обґрунтуйте закономірності руху кредиту. 

9. Визначте принципи кредитування. 

Література: [6; 7; 9; 10; 11; 13;14; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24;25; 26]. 

 

Практична робота № 12  

 

Тема. Теоретичні засади процента 

Мета: розглянути сутність, види, чинники впливу на розмір процентної 

ставки, функції, роль позичкового процента, способи нарахування процентів.  

Короткі теоретичні відомості 

Процент за кредит або позичковий процент – це плата, яку отримує 

кредитор від позичальника за користування позичковим капіталом. 

Процентний ризик – перевищення процентних ставок, що сплачуються 

ними за залучені кредитні ресурси, над ставками за наданими позичками.  

Маржа – це різниця між процентними ставками за наданий кредит і за 

залучені ресурси.  
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Теоретичні питання 

5. Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей.  

Задача  

Визначити накопичену суму та складні відсотки до кінця періоду, якщо 

був покладений депозит у розмірі 250 тис грн, на 4 роки під 6 % річних. 

Контрольні питання 

1. Який зміст процента? 

2. Охарактеризуйте види процентної ставки.  

3. Назвіть чинники впливу на розмір процентної ставки.  

4. Які функції позичкового процента ви знаєте?  

5. У чому полягає роль позичкового процента у суспільстві? 

7. Охарактеризуйте способи нарахування процентів. 

8. Обґрунтуйте теперішню та майбутню вартість грошей. 

9. Визначте вартість грошей для різних періодів часу. 

Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 26]. 

 

Практична робота № 13 

 

Тема. Фінансове посередництво грошового ринку  

Мета: розглянути сутність, призначення, суб’єктів фінансового 

посередництва, банківську систему, типи її побудови, створення та розвиток 

банківської системи України. Обґрунтувати  сутність і призначення НФКУ.  

 

 

 

1. Сутність процента. Види та чинники впливу на розмір процентної 

ставки. 

2. Функції позичкового процента.  

3. Роль позичкового процента у суспільстві.  

4. Способи нарахування процентів.  
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Короткі теоретичні відомості 

Фінансове посередництво – це діяльність фінансових посередників з 

акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення його серед 

позичальників. 

Фінансові посередники – це особливі підприємства, які акумулюють кошти 

на грошовому ринку і передають їх позичальникам на комерційних засадах. 

Банківська система – це законодавчо визначена, чітко структурована 

сукупність фінансових посередників грошового ринку, які здійснюють банківську 

діяльність на постійній професійній основі і функціонально взаємоув’язані в 

самостійну економічну структуру. 

Небанківські фінансово-кредитні установи (НФКУ) – це фінансові 

посередники грошового ринку, які здійснюють акумуляцію заощаджень і 

розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити.  

Теоретичні питання 

1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.  

2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків. 

3. Банківська система: сутність, типи побудови, функції.  

4. Небанківські фінансово-кредитні установи. 

Задача  

Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 2000 грн на термін 

від 20 березня до 17 червня під 18 % річних. Необхідно розрахувати суми 

процентних платежів, використовуючи різні методи визначення кількості днів. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність, призначення фінансового посередництва? 

2. Охарактеризуйте види фінансового посередництва.  

3. Назвіть місце і роль банку на грошовому ринку.  

4. Які функції банків ви знаєте?  

5. Визначте сутніть і типи банківської системи? 

8. Обґрунтуйте типи небанківських фінансово-кредитних установ. 

Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23;24; 26]. 
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Практична робота № 14 

 

Тема. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 

Мета: визначити поняття, класифікацію, етапи розвитку, основи 

організації та специфіку діяльності сучасних комерційних банків. Обґрунтувати  

пасивні, активні розрахунково-касові банківські операції, а також банківські 

послуги. 

Короткі теоретичні відомості 

Комерційний банк – це фінансовий посередник грошового ринку, який 

виконує комплекс базових банківських операцій та має на меті отримання 

максимального прибутку.  

Універсальні банки – це банки, які виконують багато операцій та 

охоплюють багато секторів грошового ринку. 

Спеціалізовані банки – це банки, які виконують окремі операції чи 

функціонують у вузькому секторі грошового ринку та понад 50 % їх активів є 

активами одного типу. 

Банківські операції – це діяльність банку, що пов’язана з виконанням 

банківських функцій.  

Банківські послуги – це певні дії банків, спрямовані на задоволення 

потреб клієнтів, які не пов’язані із залученням додаткових ресурсів і мають на 

меті збільшення доходу від банківської діяльності.  

Теоретичні питання 

7. Банківські послуги. 

 

1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

2. Походження та розвиток комерційних банків. 

3. Специфіка діяльності окремих видів комерційних банків. 

4. Пасивні операції банків. 

5. Активні операції банків. 

6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. 
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Задача  

Банк володіє депозитами на суму 250 млн грн за річною ставкою 10 % 

протягом двох років. Одночасно банк пред’являє кредити на суму 200 млн грн 

за річною ставкою 15 % протягом двох років. Визначити річний прибуток 

банку. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність, призначення комерційного банку? 

2. Охарактеризуйте класифікацію комерційних банків.  

3. Назвіть етапи розвитку комерційних банків.  

4. Які види універсальних банків ви знаєте?  

5. Яка організаційна структура універсального комерційного банку? 

6. Охарактеризуйте пасивні операції комерційного банку. 

7. Обґрунтуйте активні операції комерційного банку. 

8. У чому полягають розрахунково-касові операції банку? 

9. Назвіть види банківських послуг. 

Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23;24; 26]. 

 

Практичне заняття № 15 

 

Тема. Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління 

Мета: розглянути призначення, правовий статус, основи організації та 

напрями діяльності центрального банку, становлення, структуру, систему 

управління та основні принципи функціонування НБУ.  

Короткі теоретичні відомості 

Головне призначення центрального банку – це управління грошовим 

оборотом для забезпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки.  

Правовий статус центрального банку – це державний орган управління з 

покладеними на нього особливими завданнями у сфері грошово-кредитних 

відносин і банківської діяльності. 
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Національний банк України (НБУ) – першорівневий елемент банківської 

системи, який регулює її діяльність у межах законодавчо наданих йому прав та 

повноважень, несе відповідальність перед суспільством за функціонування 

банківської системи загалом. 

Теоретичні питання 

4. Структура та форми управління Національного банку України. 

Задача  

Визначити майбутню вартість внеску у розмірі 25 000 грн який був 

покладений на депозит на 3 роки за умови плаваючої відсоткової ставки: під           

20 % річних на 1 рік і 23 % на 2 наступні роки дії угоди. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає призначення та правовий статус центрального банку? 

2. Охарактеризуйте організаційну структуру центрального банку.  

3. Назвіть організаційно-правові засади функціонування Національного 

банку України.  

4. Які функції НБУ ви знаєте?  

5. Обґрунтуйте операції НБУ. 

6. Охарактеризуйте структуру НБУ. 

7. В чому полягають форми управління Національного банку України? 

Література: [7; 8; 9; 10; 11; 12;14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23;24; 26]. 

 

Практична робота № 16 

 

Тема. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з 

Україною 

Мета: розглянути Міжнародний валютний фонд як валютно-фінансову 

організацію міжнародного співробітництва, його функції, цілі, Світовий банк, 

1. Призначення, статус та основи організації центрального банку. 

2. Організаційно-правові засади функціонування НБУ. 

3. Функції та операції Національного банку України. 



 28 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк 

реконструкції та розвитку. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації – це установи, 

які створені на підставі багатосторонніх угод між державами. 

Міжнародний валютний фонд – це валютно-фінансова організація 

міжурядового співробітництва.  

Світовий банк являє собою групу споріднених організацій, діяльність 

яких спрямована на зменшення бідності і підвищення життєвих стандартів 

країн-членів зі сприянням економічному розвитку останніх і залученням 

ресурсів з розвинутих країн до країн, що розвиваються. 

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції – це розвиток 

економіки, економічного співробітництва та інтеграції у регіоні.  

Теоретичні питання 

1. Міжнародний валютний фонд, його капітал та основні напрями 

діяльності. Програми співпраці МВФ з Україною.  

2.Світовий банк.  

3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.  

4. Європейський банк реконструкції та розвитку. Пріоритетні напрями 

діяльності ЄБРР в Україні. 

Задача  

Уряд країни отримав іноземну позику у розмірі 500 млн дол за річною 

ставкою 10 %. Ці кошти використано для реалізації інвестиційного проекту, 

який забезпечує щорічний приріст ВНП у розмірі 100 млн дол протягом 

нступних років. Визначити: 

1) на скільки збільшився державний борг? 

2) через який час країна зможе погасити іноземну позику? 

Контрольні питання 

1. Що ви розумієте під Міжнародним валютним фондом? 

2. Охарактеризуйте основні напрями діяльності МВФ.  
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3. Назвіть Програми співпраці МВФ з Україною. 

4. Яка структура Світового банку?  

5. Обґрунтуйте цілі Світового банку. 

6. Охарактеризуйте особливості діяльності Регіональних міжнародних 

кредитно-фінансових інститутів. 

7. В чому полягають завдання Європейського банку реконструкції та 

розвитку? 

8. Назвіть пріоритетні напрями діяльності ЄБРР в Україні. 

Література: [6; 7; 10; 13;14; 15; 17; 18; 20; 23; 26]. 

 

2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1.  Процес еволюції та становлення грошей. 

2. Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

3. Концепції походження грошей.  

4. Форми функціонування грошей. 

5. Роль держави у запровадженні грошей. 

6. Властивості грошей. 

7. Функції грошей. 

8. Вартість грошей. 

9. Сутність та економічна основа грошового обороту. 

10. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх характеристика. 

11. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою 

платіжних засобів. 

12. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база. 

13. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу. 

14. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний 

мультиплікатор. 

15. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. 
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16. Інституційна модель грошового ринку. 

17. Структура грошового ринку. 

18. Попит на гроші.  

19. Пропозиція грошей. 

20. Рівновага на грошовому ринку. 

21. Сутність, структура та елементи грошової системи. 

22. Система готівкового та безготівкового грошового обороту. 

23. Види грошових систем та їх еволюція. 

24. Національна грошова система України. 

25.Сутність, види, типи та закономірності розвитку інфляції. 

26. Причини інфляції. 

27. Економічні, соціальні наслідки інфляції. 

28. Державне регулювання інфляції. 

29. Сутність та види грошових реформ. 

30. Особливості грошової реформи України. 

31. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. 

32. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. 

33. Валютний курс. 

34. Валютні системи, їх призначення. 

35. Валютна політика. 

36. Сутність валютного регулювання. 

37. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в системі валютного 

регулювання. 

38. Цілі та види економічної політики держави.  

39. Структура економічної політики і місце в ній грошово-кредитної політики.  

40. Грошово-кредитна політика, її цілі, типи, інструменти.  

41. Сутність та способи монетизації бюджетного дефіциту.    

42. Монетизація ВВП. 

43. Специфіка функціонування грошей на етапі становлення ринкових 

відносин. 
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44. Реалізація ролі грошей у ринковій економіці через їх функції та розвиток 

товарного виробництва.  

45. Якісний та кількісний аспект ролі грошей у розвитку економіки.  

46. Еволюція ролі грошей в економіці України. 

47. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Внесок Д. Кейнса у 

розвиток кількісної теорії грошей.  

48. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної політики 

за неокласичним варіантом кількісної теорії.  

49. Грошово-кредитна політика України в перехідний період з огляду на 

монетарну теорію. 

50. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.  

51. Теоретичні концепції кредиту. 

52. Сутність і структура кредиту. Кредитні відносини.  

53. Поняття та характеристика окремих функцій кредиту.  

54. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями. 

55. Стадії та закономірності руху кредиту.  

56. Принципи кредитування. 

57. Форми кредиту. 

58. Характеристика основних видів кредиту.  

59. Банківський кредит: сфера використання, класифікаційні ознаки.  

60. Основні напрями вияву ролі кредиту в ринковій економіці. 

61. Сутність процента. Види та чинники впливу на розмір процентної ставки. 

62. Функції позичкового процента.  

63. Роль позичкового процента у суспільстві.  

64. Способи нарахування процентів.  

65. Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей. 

66. Сутність, призначення та види фінансового посередництва. 

67. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків. 

68. Банківська система: сутність, типи побудови, функції.  

69. Небанківські фінансово-кредитні установи. 
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70. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

71. Походження та розвиток комерційних банків. 

72. Специфіка діяльності окремих видів комерційних банків. 

73. Пасивні операції банків. 

74. Активні операції банків. 

75. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. 

76. Банківські послуги. 

77. Призначення, статус та основи організації центрального банку. 

78. Організаційно-правові засади функціонування Національного банку 

України. 

79. Функції та операції Національного банку України. 

80. Структура та форми управління Національного банку України. 

81. Міжнародний валютний фонд, його капітал та основні напрями діяльності. 

82. Світовий банк.  

83. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.  

84. Європейський банк реконструкції та розвитку.  

85. Пріоритетні напрями діяльності ЄБРР в Україні. Програми співпраці МВФ з 

Україною.  

 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основними видами контролю навчального процесу є поточний і 

семестровий (підсумковий). 

Поточний контроль здійснюється викладачами на аудиторних заняттях 

усіх видів і під час перевірки контрольних, розрахункових та інших робіт, 

тестів, рефератів, що виконуються під час аудиторних занять і самостійної 

роботи. 

Кількість балів, яку може отримати студент денної форми навчання за 

результатами поточного, модульного та підсумкового контролю знань з 

навчальної дисципліни «Гроші та кредит»  (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Максимальна кількість балів, яку може отримати студент 

денної форми навчання за результатами контролю знань  

Вид контролю 

Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю та 

звітності 

Максимальна кількість 

балів (за умови 100 % 

виконання): 

за 1 заняття 

або 1 роботу 

за вид 

контролю 

1. Поточний 

контроль 

Протягом 

семестру 
- - 60 

1.1. Відвідування 

лекційних занять 

Протягом 

семестру 

Відмітка в журналі 

академгрупи 
0,8 10 

1.2. Написання 

рефератів 

відповідно до 

тематики 

лекційних занять, 

що були 

пропущені з 

поважних причин 

Протягом 

семестру 
Наявність реферату 1 - 

1.3. Відвідування 

практичних занять 

Протягом 

семестру 

Відмітка в журналі 

академгрупи 

 

1,2 10 

1.4. Оцінювання 

під час 

практичних занять 

Протягом 

семестру 

Відповіді на 

питання 
2 

40 
Оперативний 

письмовий контроль 

(тести) 

4 

Розв’язування задач 2 

2. Модульний 

контроль 

2 модулі за 

семестр 

згідно з 

навчальною 

програмою 

Перевірка 

правильності 

виконання 

модульних 

контрольних робіт 

10 20 

3. Підсумковий 

контроль 
Згідно з розкладом  20 20 

Усього   до 100 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 2), яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками за 
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національною системою і за Європейською кредитно-трансферною системою – 

ЕСТS. 

Таблиця 1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою 

Шкала оцінок 

оцінка за національною шкалою за накопичувальною бальною 

шкалою 

Оцінка 

ЕСТS Іспит залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А 

Добре 
82–89 В 

74–81 С 

Задовільно 
64–73 D 

60–63 Е 

Незадовільно Не зараховано 
35–59 FX 

1–34 F 

 

Формою підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Гроші 

та кредит» є  іспит. 
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спеціальності  072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього 

ступеня «Бакалавр»  
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