
ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Нажити багато грошей 
– хоробрість, 

зберегти їх – мудрість, а 
вміло витрачати –

мистецтво.

Б. Авербах



Дисципліна Гроші та кредит є основою сукупності 

теоретико-практичних знань та вмінь, що формують 

профіль фахівця в сфері фінансового посередництва та 

грошово-кредитних відносин



Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Гроші та кредит» є:

 з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і 
кредиту; 

 ознайомлення з механізмом функціонування 
грошової системи в ринковій економіці;

 вивчення закономірностей функціонування 
валютної системи, грошового ринку;

 засвоєння ролі, специфіки та практики 
використання грошово-кредитної політики 
центрального банку, напрямів діяльності банків та 
небанківських фінансових інститутів щодо 
грошово-кредитного обслуговування суб’єктів 
господарювання та населення в Україні.



Мета навчальної 
дисципліни: формування у 

здобувачів вищої освіти 
теоретичної і 

методологічної бази для 
розуміння системи 

взаємозв’язків в сфері 
грошових, валютних і 
кредитних відносин, а 

також формування 
комплексу практичних вмінь 

та навичок, пов’язаних з 
аналізом кон’юнктури 

грошово-кредитного ринку

Предметом вивчення 
навчальної 

дисципліни є сутність 
грошей та кредиту, їх 
функцій в суспільстві, 

ролі в процесі 
становлення ринкової 

економіки, складу 
кредитної системи і 
функцій її окремих 

компонентів, а також 
актуальні проблеми 

грошового обороту та 
кредитування



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у 

здобувачів вищої освіти мають бути сформовані 

наступні елементи компетентності:

ЗНАТИ:

 теоретичні аспекти походження 
грошей та їх функції

 сутність грошового обороту та 
грошового ринку

 механізм зміни маси грошей в 
обороті

 основи організації діяльності 
фінансових посередників

 сутність і функції кредиту, та його 
значення в ринковій економіці

 особливості діяльності центральних, 
комерційних банків та міжнародних 
фінансових організацій

ВМІТИ:

 застосовувати положення 
законодавчих актів у грошовому 
обороті та кредитних відносинах

 використовувати макроекономічні 
дані з метою визначення зміни 
вартості грошей, структури 
грошових агрегатів, швидкості обігу 
грошей, необхідної грошової маси, 
грошово-кредитної мультиплікації, 
темпів приросту інфляції

 використовувати теоретичні навички 
при проведенні валютних та 
кредитних операцій

 оцінювати та прогнозувати розвиток 
грошово-кредитних відносин в 
Україні

 аналізувати стан та особливості 
банківської діяльності в сучасних 
умовах



Вивчення курси дисципліни 

Гроші та кредит передбачає оволодіння 

матеріалом в розрізі наступних тем:

 Тема 1. Сутність і функції грошей.
 Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки.
 Тема 3. Грошовий ринок.
 Тема 4. Грошові системи.
 Тема 5. Інфляція і грошові реформи.
 Тема 6. Валютний ринок і валютні системи.
 Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.
 Тема 8. Кредит у ринковій економіці.
 Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку.
 Тема 10. Центральні банки.
 Тема 11. Комерційні банки.
 Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми 

їх співробітництва з Україною



Є люди, у яких є гроші, і є багаті люди. 

Коко Шанель


