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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 " Грошовий обіг та грошова система країни " 

Тема 2.1.1. Економічна природа та функції грошей. 

Походження, сутність та вартість грошей. Форми грошей та їх еволюція. 

Функції грошей та їх характеристика. Взаємозв'язок функцій та вплив на них 

зміни вартості грошей. Гроші та кругообіг продуктів та доходів. Роль 

державного сектору у кругообіг продуктів та доходів. Класична теорія грошей і 

сучасний монетаризм. 

Тема 2.1.2 Механізм формування пропозиції грошей та грошово-

кредитна політика. 

Загальна модель формування пропозиції грошей, її складові: грошова база 

і грошово-кредитний мультиплікатор. Суб’єкти впливу на пропозицію грошей: 

центральний банк, комерційні банки, небанківські інститути.  

Роль грошово-кредитної політики у формуванні пропозиції грошей. 

Можливості та інструменти впливу центрального банку на грошову базу і 

грошовий мультиплікатор. 

2.1.3. Грошовий обіг і грошова маса, що його обслуговує.  

Суть та економічна основа грошового обігу. Потоки грошового обігу та їх 

балансування. Класифікація грошового обігу за економічним змістом і формою 

платежу. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база. Швидкість 

обігу грошей та його вплив на кількість грошей  в обігу. Державне 

регулювання грошового обігу. Грошово-кредитна політика та її інструменти. 

Тема 2.1.4. Грошовий ринок. 

Сутність грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Суб’єкти 

грошового ринку. Банки та небанківські фінансово-кредитні структури як 

суб’єкти грошового ринку. Попит на гроші. Фактори, що визначають зміну 

попиту на гроші. Пропозиція грошей. Рівновага на грошовому ринку та 

процент. Фактори, які визначають рівновагу грошового ринку.  

Тема 2.1.5. Грошові системи, інфляція та грошові реформи. 

Поняття і призначення грошової системи. Характеристика основних 

елементів грошової системи. Типи грошових систем та їх характеристика.  

Сутність інфляції та індекси цін. Види і типи інфляції. Показники 

вимірювання інфляції. Особливості інфляційного процесу на Україні. Форми і 

методи антиінфляційної політики. 

Суть і мета грошової реформи. Класифікація і  характеристика основних 

видів грошових реформ. Моделі грошових реформ. Характеристика грошової 

реформи в Україні. 

Тема 2.1.6. Валютний ринок і валютні системи. Суть валюти і валютних 

відносин. Класифікація валют. Валютний ринок та його класифікація. 

Операції на валютному  ринку. Валютний курс та фактори, що впливають на 

його рівень. Валютні системи та валютна політика. Світова та міжнародні 

валютні системи.  
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 Тема 2.1.7. Фондовий ринок та основні види цінних паперів. 

Сутність фондового ринку. Види цінних паперів. Фондова біржа та її 

основні функції. Фінансові операції с цінними паперами на фондовому ринку. 

Фондові індекси та їх динаміка. Аналіз фондового ринку України.  

 

2.2. Модуль №2 "Економічна природа, функції і форми кредиту в 

ринковій економіці " 

Тема 2.2.1. Сутність, види, функції і роль кредиту. Сутність, види і 

функції кредиту. Об’єкти та суб’єкти кредиту. Позичковий капітал та кредит. 

Форми і види кредиту. Поняття форми кредиту, критерії їх класифікації. 

Переваги та недоліки кожної форми кредиту. Поняття виду кредиту та критерії 

їх класифікації. Економічна характеристика сучасних видів кредиту. 

Банківський кредит як центральний вид кредиту. 

Тема 2.2.2. Процент за кредит 

Сутність, види та вимірники процента. Поняття процента та процентної 

ставки. Види процента залежно від виду позичкових інструментів. Відмінності 

часових графіків виплат за різними борговими інструментами. Моделі 

погашення банківських кредитів. Номінальна та реальна процентна ставка.  

Тема 2.2.3. Засади діяльності комерційних банків. 

Поняття,  призначення  та  класифікація  комерційних  банків. Основи 

організації та принципи діяльності комерційних банків. Пасивні операції 

банків. Власні та залучені ресурси банків. Активні операції банків. Кредитні 

операції. Інвестиційні операції. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. 

Банківські послуги. Стабільність  банків  і  механізм  її  забезпечення.  

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні  

Тема 2.2.4. Центральні банки в системі монетарного та банківського 

управління. 

Походження та організація діяльності центрального банку. Функції 

центрального банку. Банківське регулювання і банківський нагляд. Процентна 

політика. Обов’язкові (мінімальні) резерви. Політика операцій на відкритому 

ринку. Політика рефінансування.  

Становлення та особливості функціонування Національного банку 

України. Структура НБУ та його функції. Основні засади проведення грошово-

кредитної політики. 

Тема 2.2.5. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх 

співробітництво з Україною. 

Створення МВФ, його цілі. Кредитний механізм надання позик в 

іноземній валюті.  

Світовий банк, його цілі, принципи діяльності, основи кредитної політики 

та її економічні наслідки для країн - позичальниць. 

 Європейський банк реконструкції та розвитку, його мета, функції. 

Інструменти прямого та опосередкованого фінансування ЄБРР. 
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Співробітництво ЄБРР з Україною. Міжнародні регіональні кредитно-фінансові 

інституції. Європейський інвестиційний банк.  
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