
 

 





1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 12 2 2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

3 3 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Освітня програма: 

фінанси, банківська справа 

та страхування  

34 год. 8 

Практичні, семінарські 

30 год. 4 

Лабораторні 

 год.   

Самостійна робота 

56 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання 

  

Вид контролю: екзамен 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу – формування системи базових знань та практичних навиків, причинно-

наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами вітчизняного, 

світового грошово-кредитного, валютного та фондового ринку, що передбачає застосування 

відповідних принципів, методів та інструментів для розв’язання практичних завдань шляхом 

вибору оптимальних шляхів у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Завдання: вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій 

економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-

методологічної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад 

функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, 

закономірностей розвитку і функціонування валютного та фондового ринку. 

Місце навчальної дисципліни «Гроші та кредит» в структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Політична економія Макроекономіка Фінанси підприємства 

Мікроекономіка  Фінанси Аналіз банківської діяльності 

Історія економіки та 

економічної думки 

Економічна психологія Банківська система 

Навчальна практика  Виробнича практика 

  Підсумкова атестація 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни «Гроші та 

кредит» 

Загальні: 

– ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні:  

– СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури 

– СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

– СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Гроші та кредит»: 

– ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем 

– ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

– ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

– ПР 17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

– ПРН 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, 

ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

1. Походження грошей 

2. Функції грошей 

3. Форми грошей та їх еволюція 

4. Класифікація грошей 

 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм  
1. Металістична теорія грошей 

2. Номіналістична теорія грошей 

3. Кількісна теорія грошей 

4. Сучасний монетаризм 

5. Теорії інфляції 

 

Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки 

1. Грошовий обіг і його структура 

3. Закони грошового обігу 

4. Грошова маса та її структура 

5. Швидкість обігу грошей 

4. Модель грошового обороту 

 

Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні 

1. Вимоги до організації готівкових розрахунків 

2. Порядок оформлення касових операцій 

3. Порядок ведення касової книги 

4. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки та розрахунку ліміту каси  

5. Штрафи за порушення норм регулювання обігу готівки 

6. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни 

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою 

 

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків  

1. Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків 

2. Види рахунків та порядок їх відкриття 

3. Загальні правила документообігу 

4. Основні форми розрахунків в безготівковому грошовому обігу 

5. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів  

 

Тема 6. Грошовий ринок  

1. Загальна характеристика грошового ринку 

2. Структура грошових потоків грошового ринку 

3. Попит на гроші 

4. Пропозиція грошей 

5. Рівновага на грошовому ринку 

 

Тема 7. Грошові системи  

1. Поняття та елементи грошової системи 

2. Види грошових систем та їх еволюція 

3. Створення та розвиток грошової системи України 

4. Методи прямого державного регулювання грошового обороту 



5. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти 

6. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні  

 

Тема 8. Інфляція та грошові реформи 

1. Сутність інфляції та форми її прояву 

2. Типи інфляції 

3. Методи стабілізації грошових систем 

4. Сутність та види грошових реформ. Особливості проведення грошових реформ в 

Україні 

5. Соціально-економічні наслідки інфляції 

6. Вимірювання інфляції 

7. Види сучасної інфляції та її класифікація по країнах 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 

Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

1. Необхідність, суть, принципи та функції  кредиту 

2. Основні форми та види кредиту 

3. Характеристика основних видів кредиту 

4. Економічні межі кредиту 

5. Еволюція та розвиток кредитування в Україні.  

6. Позичковий відсоток 

7. Економічні межі кредиту 

8. Теорії кредиту 

 

Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку 

1. Поняття кредитної системи та її структура  

2. Інфраструктура кредитної системи 

3. Банківська система: сутність, принципи та особливості побудови в Україні 

4. Спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи 

5. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ 

 

Тема 11. Центральні банки 

1. Виникнення центральних банків 

2. Національний банк України та його функції 

3. Грошово-кредитна політика, її суть та цілі 

4. Антимонопольна політика держави у грошово-кредитній сфері 

5. Платіжний баланс 

 

Тема 12. Комерційні банки  

1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

2. Організаційна структура комерційних банків. 

3. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. 

4. Організація та специфіка діяльності комерційних банків в Україні.  

5. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 

6. Особливості становлення банків в Україні. 

 

 

МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. ФОНДОВИЙ РИНОК 

 

Тема 13. Валютний ринок і валютні системи 
1. Сутність валюти та валютних відносин.  



2. Види операцій на валютному ринку. 

4. Валютний курс. Регулювання валютних курсів.  

5. Сутність, елементи та світової валютної системи. 

6. Валютні резерви та методи управління ними. 

7. Ризики у міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносинах, способи їх 

страхування 

8. Створення єдиної валюти на Європейському континенті. 

 

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною  
1. Мета створення, завдання та діяльність Міжнародного валютного фонду.  

2. Стан та перспективи співробітництва України з МВФ. 

3. Стан та перспективи співробітництва України зі Світовим банком. 

4. Стан та перспективи співробітництва України з ЄБРР 

5. Регіональні валютно-кредитні установи. 

 

Тема 15. Ринок цінних паперів 

1. Структура та учасники ринку цінних паперів. 

2. Класифікація ринку цінних паперів. 

3. Цінні папери та їх класифікація. 

4. Формування вартості цінних паперів. 

5. Професійна діяльність на фондовому ринку 



4. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п і с л п і с 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ 

ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

Тема 1. Сутність і функції грошей 8 4 2  2 6    6 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і 

сучасний монетаризм 

8  2  6 10    10 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова 

маса 

10 2 2  6 6    6 

Тема 4. Правила готівкового обігу в 

Україні 

8 2 2  4 8 2   6 

Тема 5. Організація безготівкових 

розрахунків 

6 2 2  2 8 2   6 

Тема 6. Грошовий ринок 8  2  6 10    10 

Тема 7. Грошові системи 8 4 2  2 6    6 

Тема 8. Інфляція та грошові 

реформи 

10 2 2  6 6    6 

Разом за змістовим модулем І 66 16 16  34 60 4   56 

Змістовий модуль 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

Тема 9. Кредит у ринковій 

економіці* 

14 6 2  6 8 2   6 

Тема 10. Фінансові посередники 

грошового ринку 

8 2 2  4 6    6 

Тема 11. Центральні банки 6 2 2  2 6    6 

Тема 12. Комерційні банки 6 2 2  2 8  2  6 

Разом за змістовим модулем ІІ 34 12 8  14 28 2 2  24 

Змістовий модуль 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. ФОНДОВИЙ РИНОК 

Тема 13. Валютний ринок і валютні 

системи 

8 2 2  4 12 2   10 

Тема 14. Міжн. валютно-кредитні 

установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

6 2 2  2 10    10 

Тема 15. Ринок цінних паперів 6 2 2  2 10  2  8 

Разом за змістовим модулем ІІІ 20 6 6  8 32 2 2  28 

ВСЬОГО 120 34 30  56 120 8 4  108 

* залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

Модуль (розділ, блок змістовних модулів) Кількість годин 

№ Назва теми 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ 

ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО 

РИНКУ 

16 

 

1.1. Тема 1. Сутність і функції грошей. 2  

1.2. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 2  

1.3. Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки.  2  

1.4. Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні  2  

1.5. Тема 5. Організація безготівкових розрахунків  2  

1.6. Тема 6. Грошовий ринок 2  

1.7. Тема 7. Грошові системи 2  

1.8. Тема 8. Інфляція та грошові реформи  2  

2. Змістовий модуль 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 8 2 

2.1. Тема 9. Кредит у ринковій економіці  2  

2.2. Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку. 2  

2.3. Тема 11. Центральні банки. 2  

2.4. Тема 12. Комерційні банки  2 2 

3. Змістовий модуль 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. 

ФОНДОВИЙ РИНОК 
6 

2 

3.1. Тема 13. Валютний ринок та валютні системи  2  

3.2. Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною  
2 

 

3.3. Тема 15. Ринок цінних паперів  2 2 

Всього годин 30 4 

 



6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ 

ГРОШОВОГО РИНКУ 

34 56 

Тема 1. Сутність і функції грошей  

1. Вартість грошей. 

2. Роль грошей у розвитку економіки.  

2 6 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

1. Металістична теорія грошей. 

2. Номіналістична теорія грошей. 

3. Кількісна теорія грошей. 

4. Сучасний монетаризм. 

5. Теорії інфляції. 

6 10 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса. 

1. Загальна схема грошового обігу. Грошові потоки. 

2. Механізм зміни маси грошей в обороті.  

3. Грошово-кредитний мультиплікатор. 

4. Модель грошового обороту.  

6 6 

Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні 

1. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. 

2. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою 

4 6 

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків 

1. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. 

2. Примусове списання коштів 

3. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на 

рахунках клієнтів 

2 6 

Тема 6. Грошовий ринок 

1. Загальна характеристика грошового ринку. 

2. Структура грошових потоків грошового ринку. 

3. Попит на гроші. 

4. Пропозиція грошей. 

5. Рівновага на грошовому ринку. 

6 10 

Тема 7. Грошові системи.  

1. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього 

продукту в Україні  

2. Національна грошова система України 

2 6 

Тема 8. Інфляція та грошові реформи.  

1. Соціально-економічні наслідки інфляції 

2. Вимірювання інфляції 

3. Особливості проведення грошових реформ в Україні 

4. Види сучасної інфляції та її класифікація по країнах 

6 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 14 24 

Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

1. Надання кредитів під відсотки в контексті християнської моралі 

2. Економічні межі кредиту. 

3. Еволюція та розвиток кредитування в Україні. 

4. Позичковий відсоток. 

5. Теорії кредиту. 

6 6 



Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку.  

1. Сутність та призначення банків. 

2. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ.  
4 6 

Тема 11. Центральні банки.  

1. Антимонопольна політика держави у грошово-кредитній сфері.  

2. Платіжний баланс. 

2 6 

Тема 12. Комерційні банки 

1. Організація та специфіка діяльності комерційних банків в Україні.  

2. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 

3. Особливості становлення банків в Україні. 

2 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ 

СИСТЕМИ. ФОНДОВИЙ РИНОК 
8 28 

Тема 13. Валютний ринок і валютні системи. 

1. Валютні резерви та методи управління ними. 

2. Ризики у міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносинах, 

способи їх страхування 

3. Створення єдиної валюти на Європейському континенті. 

4. Валютна система України. 

4 10 

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною. 

1. Банк міжнародних розрахунків. 
2 10 

Тема 15. Ринок цінних паперів 

1. Формування вартості цінних паперів. 

2. Професійна діяльність на фондовому ринку. 
2 8 

Всього годин 56 108 

 



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

В рамках вивчення дисципліни «Гроші та кредит» передбачено проведення: 

1) лекцій, які можна поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі, 

для яких планується використання мультимедійного комплексу; 

2) семінарські заняття, на яких передбачається розгляд теоретико-методичних основ 

грошей та сутності кредиту. З метою кращого засвоєння матеріалу планується використання 

тестів, кросвордів, рефератів, ситуаційних задач тощо. По окремих темах планується 

проведення дискусії із застосуванням методик рольових тріад; 

3) самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних 

дидактичних методів навчання. 

Під час вивчення дисципліни «Гроші та кредит» використовуються наступні методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація, самостійне спостереження; 

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові, частково-пошукові – виконання самостійної роботи та 

самонавчання на основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, навчальних 

мультимедійних матеріалів, наукової й іншої рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної роботи, 

індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань; 

– метод навчальної дискусії; 

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та рольові 

ігри тощо; 

– метод усного контролю (індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване), метод 

письмового контролю; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-практичний.  

На практичних та семінарських заняттях передбачається розгляд теоретико-методичних та 

практичних основ функціонування грошової, кредитної та валютної системи. З метою кращого 

засвоєння матеріалу планується використання тестів, кросвордів, рефератів, ситуаційних задач 

тощо. В розрізі окремих тем планується проведення бесід та дискусії. Крім того, під час 

вивчення дисципліни використовується тестовий контроль знань (як за результатами вивчення 

окремих тем предмету, так і за результатами вивчення модулів).  

Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації освітнього процесу, що 

ґрунтується на принципах відкритого навчання з широким використанням комп’ютерних 

навчальних програм різного призначення та створює інформаційне освітнє середовище для 

передачі веб-ресурсів навчальних дисциплін і взаємодії між учасниками. Дистанційне навчання 

в Уманському НУС здійснюється відповідно до положення «Про організацію поточного, 

семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва» 

(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-

potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-

distancijnih-tehnologij.pdf). Матеріали курсу «Гроші та кредит» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=159. У разі запровадження карантинних обмежень 

проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем 

забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Viber, Moodle, 

електронна пошта тощо. 



8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи 

тощо).  

Для забезпечення оцінювання проводиться поточний (тематичний) та підсумковий 

(екзамен) контроль. Поточний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінюванню в 

балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання практичних робіт; повнота, якість і 

вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

виступах на практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на практичні 

заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні тематичних завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і 

практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного змістового модуля. У разі 

невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, здобувачі мають 

право, з дозволу лектора за поданням викладача, який проводить практичні заняття, скласти їх 

до останнього практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач, що веде 

практичні заняття. 

Знання здобувача з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума балів 

його поточної успішності та за тематичний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей змістовий модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання 

модуля у терміни встановлені викладачем. 

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання змістових модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру та 

балів набраних здобувачем на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі завдання, 

передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали не менш як 

35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів на заключному 

етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального плану у вигляді екзамену в 

термін, встановлений графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному даною робочою програмою навчальної дисципліни. Підсумковий контроль може 

здійснюватися у формі усного іспиту або у формі тестових завдань. Зміст і структура 

контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються рішенням 

кафедри. 

Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку ―FX‖, то він 

допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Здобувач, 

допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, визначені 

деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-

модульного контролю і скласти підсумковий контроль. 

У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки ―F‖, то він повинен 

пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом наступного семестру (навчального 

року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані при вивченні дисципліни у 

попередній період, анулюються. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Гроші та кредит» здійснюється на основі 

результатів:  

 поточного контролю з кожної теми дисципліни у формі опитування, виступів на 

семінарських та практичних заняттях, тестів, проведення контрольних робіт з врахуванням 

виконання завдань для самостійної роботи;  

 проведення тестового контролю за змістовими модулями 1,2,3. При виконанні 

модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і 

практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного змістового модуля. 



Поточний контроль може проводитися письмово у формі тестів або завдань; 

 виконання і захисту індивідуальної контрольної роботи (для студентів заочної форми 

навчання). 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Гроші та кредит» 

(денна форма навчання) 
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питання винесені 
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презентація 

реферату 

                 10 

Змістовий 

контроль 
        8     4    3 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються наступним чином: 

- активність роботи протягом семестру не може перевищувати 30 балів; 

- виконання змістових модульних завдань (3 модулів) – не більше 40 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

2. Виконання самостійної роботи; 

3. Виконання змістових модульних завдань. 

(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність 

написання письмового контролю на семінарському занятті; результати бліц-опитування. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0; 1; 1,5 бали.  

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0,5 бала. 

в) бліц-опитування – 0,5; 1 бал. 

г) письмовий контроль – 0; 1; 2 бали. 

(2) При контролі виконання самостійної роботи оцінці підлягають: написання та 

презентація рефератів, підготовка міні-лекцій з проблемних питань, складання комплексного 

або тематичного фінансових кросвордів, тематичних тестів. Система оцінювання самостійних 

завдань (з градацією 0,2 балів): 

д) підготовка та презентація реферату – 0 – 3 бали. 

е) міні-лекція з проблемних питань – 0 – 3 бали. Критеріями оцінки міні-лекції є її 

змістовність, структурованість, зрозумілість і лаконічність. 

є) складання комплексного фінансового кросворду – 0 – 3 бали. 

ж) складання тематичних тестів – 0 – 3 бали. 

з) участь у конференціях, круглих столах, публікація тез, статей – 0 – 5 бали. 



Пункти д) – з) – за вибором студента. 

(3) При контролі виконання змістових модульних завдань оцінці підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування тем певного змістового 

модуля. Система оцінювання виконання завдань змістового модуля: змістовий модуль 1 від 0 – 

8 балів, змістовий модуль 2 від 0 – 4; змістовий модуль 3 від 0 до 4. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Гроші та кредит»  

(заочна форма навчання) 
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Сума балів, 

всього 
        15     15    40 

в т.ч. за видами 

робіт:  

- практичні 

занят-тя, 

змістовий 

контроль 

        15     15    15 

- контрольна 

робота 
                 25 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим модулем 

студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є правильною. За 

кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 15 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної Максимальна сума балів – 25. 
 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим 
цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. Наявність 

та якість критичного огляду літературних джерел. Самостійність суджень 
і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента – 
автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 



Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Гроші та кредит» може здійснюватися у формі 

усного іспиту (а) або у формі тестових завдань (б). 

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 

0 до 10 балів : 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється 8-10 балів, повинна відповідати таким 

вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та 

законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-

програмного матеріалу; 

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та 

еволюції поглядів основних представників; 

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних 

періодів, які підтверджують тези відповіді на питання; 

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та 

міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; 

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових 

установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному 

питанні; 

10) засвоєння основної та додаткової літератури. 

Відповідь на питання оцінюється в 5-7 бали, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, 

вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);  або, якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені 

значні помилки під час: 

а) використання цифрового матеріалу; 

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати; 

в) формулювання назв значних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед 

ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку 

країн учасниць; 

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, 

що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання. 

Відповідь на питання оцінюється в 0-5 бали, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у 

вимогах до нього; 

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій 

оцінки питання в 2 бали; 

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним; 

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно 

зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, 

допустивши грубі помилки у змісті відповіді. 

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 2 варіанта тестових завдань, кожен з яких 

містить 50 тестів. За 1 правильно вирішене тестове завдання студент отримує 1,7 бала. Тобто за 

50 правильно вирішених тестів – 30 балів. Виконання студентами екзаменаційного завдання 

повинно носити виключно самостійний характер.  



Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 



9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Гроші 

та кредит» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування. Укладачі: Власюк С.А., Непочатенко О.О., 

Прокопчук О.Т, Бондаренко Н.В., Барабаш Л.В., Колотуха С.М., Улянич Ю.В., Мельник К.М. : 

Умань, 2021. 84 с. (3,49 у.д.а.) 

2. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни 

«Гроші та кредит» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої 

програми фінанси, банківська справа та страхування. Укладачі: Власюк С.А., 

Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т, Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., Колотуха С.М., Бечко П.К., 

Гузар Б.С. : Умань, 2021. 73 с. (4,31 у.д.а.) 
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12. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021–2022 навчальний рік, охоплюють: 

1. Коригування у розподілі балів, що їх отримують студенти під час вивчення 

дисципліни. 

2. Уточнено кількість аудиторних годин, передбачених змінами, внесеними до 

навчального плану. 

3. Уточнено компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Гроші та кредит» відповідно до ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 2021 р. 

4. Оновлення переліку рекомендованої літератури. 
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