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1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

1.1. Загальні положення 

 

Робоча програма складена згідно з типовою програмою дисципліни 

«Гроші та кредит» напряму підготовки 6. 030601 «Менеджмент», відповідає 

стандартам Міністерства освіти і науки України (25.05.2001р. № 404) 

підготовки бакалаврів за фахом «Менеджмент», вимог наказу Міністерства 

освіти України № 161 від 02.06.1993 р. і навчальному плану напряму 

підготовки 6. 030601 «Менеджмент». 

«Гроші та кредит» є однією з професійно орієнтованих дисциплін і 

продовжує фундаментальну підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням з 

менеджменту. 

Дисципліна «Гроші та кредит» це загальнотеоретичний курс, предметом 

якого є вивчення сутності грошей та кредиту, їх функцій у суспільстві, ролі в 

процесі становлення ринкової економіки в Україні, складу кредитної системи 

країни і функцій її окремих ланок, а також розгляд актуальних проблем 

грошового оберту й кредитування в умовах виходу економіки з кризи, тому 

знання дисципліни необхідне для успішної діяльності сучасного фахівця за 

напрямом підготовки «Менеджмент».  

Дисципліна складається з таких розділів: 

1. Суть, функції та економічна роль грошей.  

2. Грошовий оборот і грошовий ринок.  

3. Грошові системи.  

4. Кредит у ринковій економіці.  

5. Теорії грошей та кредиту.  

6. Кредитні системи.  

7. Ринок цінних паперів.  

8. Валютні відносини та валютні системи.  

9. Регулювання грошово-кредитної сфери. 

 

1.2. Мета викладання дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні розуміння сучасної 

системи грошово-кредитних відносин, об’єктивних законів, принципів, методів 

та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо 

застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-

кредитної системи. 

 

1.3. Задачі вивчення дисципліни і основні вимоги до рівня засвоєння 

змісту дисципліни 

 

Предметом вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є система грошово-

кредитних відносин у суспільстві та закономірності його розвитку. 

 



Основними задачами вивчення дисципліни є: 

1) вивчення основних принципів грошового обігу; 

2) вивчення основних методів вимірювання грошової маси; 

3) вивчення основних методів розрахунку і нарахування відсотків по 

позичкам та депозитам; 

4) розвиток у студентів навиків і уміння в області здійснення 

безготівкових та електронних розрахунків. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати: 

1) основні принципи та функції кредиту; 

2) закони грошового обігу; 

3) основні чинники попиту та пропозиції на грошовому ринку; 

4) основні види грошово-кредитної політики держави; 

5) основні види та форми кредиту. 

- мати навички: 

1) аналізу впливу фіскальної політики на сукупний доход суспільства;. 

2) оцінювання доходу по цінним паперам; 

3) визначення рівноважної ставки відсотка на грошовому ринку; 

4) оцінки фінансового стану кредитної установи; 

5) розрахунку доходу та процентів по вкладах. 

 

1.4. Перелік дисциплін, необхідних для вивчення даної дисципліни 

 

Базою курсу «Гроші та кредит» є наступні основні дисципліни: «Основи 

економічної теорії», «Економетрія». 

  

1.5. Місце дисципліни в професійній підготовці спеціаліста 

 

Дисципліна «Гроші та кредит» відноситься до циклу професійної 

підготовки і є проміжною при підготовці бакалаврів менеджменту за 

спеціальністю напрямом підготовки. 6. 030601 «Менеджмент». 



2 РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН 

 

Розподіл навчальних годин дисципліни «Гроші та кредит» за основними 

видами навчальних занять наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Розклад навчальних годин дисципліни «Гроші та кредит»  
 

Види навчальних занять 

Всього Семестр 

годин 
кредитів 

ECTS 

Загальний обсяг дисципліни 162 4,5 5 

1. Аудиторні заняття 

з них: 

1.1 Лекції 

1.2 Практичні заняття  

1.3 Курсове проектування 

 

85 

 

51 

17 

17 

 85 

 

51 

17 

17 

2. Самостійна робота 

з них: 

2.1 опрацювання лекційного 

матеріалу 

2.2 підготовка до практичних 

занять 

2.3 підготовка до МРК 1 

2.4 підготовка до МРК 2 

2.5 виконання курсового проекту 

 

45 

 

16 

 

10 

 

16 

16 

19 

 45 

 

16 

 

10 

 

16 

16 

19 

4. Контрольні заходи – іспит  32  32 

 



     3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

3.1. Лекційні заняття 

 

Тема і зміст лекцій дисципліни «Гроші та кредит» наведені в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Теми і зміст лекцій  
 

Номер 

теми 

Назва теми та її зміст Обсяг 

лекцій, 

ак. годин 

Обсяг 

самостійної 

роботи,  

ак. годин 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Гроші та їх функції. Визначення 

грошей. Роль грошей в коло оберті продуктів і 

доходів. Класифікація видів грошей. Функції 

грошей.  

2 1 

2 Грошова маса. Визначення понять грошова 

маса, грошова база, грошовий та банківський 

мультиплікатори. Особливості вимірювання 

грошової маси.  

4 1 

3 Грошовий обіг. Визначення сутності грошового 

обігу. Види грошового обігу. Закон грошового 

обігу. 

2 1 

4 Грошова система. Види грошових систем. 

Історичний розвиток грошової системи: 

біметалізм, монометалізм, Бреттон – Вудська, 

Ямайська грошові системи. Особливості 

сучасної грошової системи. 

4 2 

5 Кредитна система. Поняття кредитної 

системи. Структура сучасної кредитної 

системи. Спеціалізовані небанківські кредитно-

фінансові установи. 

2 1 

6 Кредит. Кредит як економічна категорія. 

Особливості руху позикового капіталу. Етапи 

розвитку кредитних відносин. 

4 1 

7 Кредит і його функції. Основні принципи 

кредиту. Виявлення ролі кредиту у суспільстві. 

Функції кредиту. 

2 1 

 Всього лекційних занять по модулю 1 20 8 

 

 



Продовження табл. 3.1 

8 Модуль 2. Форми кредиту. Банківський 

кредит. Комерційний кредит.  

4 1 

9 Форми кредиту. Споживчий кредит. 

Державний та міжнародний кредит 

4 1 

10 Центральний банк та його операції. Задачі та 

функції центрального банку. Пасивні операції 

центрального банку.  

2 1 

11 Активні операції центрального банку: касове 

виконання бюджету, кредитні операції. Надзор 

з діяльністю комерційних банків  

4 1 

12 Комерційні банки. Порядок створення 

комерційних банків. Формування капіталу 

комерційного банку. 

4 1 

13 Комерційні банки. Кредитні, комісійні операції 

комерційних банків. Банківський лізинг. Джерела 

банківського прибутку. 

3 1 

14 Безготівкові розрахунки. Принципи 

безготівкових розрахунків. Організація 

безготівкових розрахунків. 

2 1 

15 Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки 

чеками, акредитивами, касовими дорученнями 

та вимогами. 

4 1 

16 Електронні розрахунки. Види пластикових 

карток. Переваги та недоліки пластикових 

карток. Електронні гроші. 

4 1 

 Всього лекційних занять по модулю 2 31 8 

 Всього лекційних занять 51 16 

 



3.2. Практичні заняття 

 

Таблиця 3.2 – Теми і зміст практичних занять  

№ 

п/п 
Назва теми та  зміст практичних занять 

Обсяг 

практичних 

занять,  

ак. годин 

Обсяг 

самостійної 

роботи, ак. 

годин 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Гроші і їх функції.  3 2 

2 Закон грошового обігу.  2 1 

3 Визначення прибутку, що одержують від 

укладання грошей в цінні папери. 

2 1 

 Всього практичних занять модулю 1 7 4 

4 Модуль 2. Оцінка кредитоздатності 

організації з використанням банківських 

нормативів. Визначення ліквідності, 

платоспроможності та кредитного ризику 

кредитної установи. 

2 1 

5 Визначення простих та складних відсотків 

по інвестиційних внесках із різноманітними 

термінами погашення 

4 3 

6 Визначення розміру процентних платежів 

за різноманітними формами кредитів. 

4 2 

 Всього практичних занять модулю 2 10 6 

 Всього практичних занять 17 10 

 

3.3. Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів складається з самостійної проробки 

лекційного матеріалу при підготовці до практичних і лекційних занять, роботи 

з нормативною та періодичною літературою. Обсяг самостійної роботи 

наведено в табл.3.1, 3.2. 

 

3.4. Курсове проектування 

 

Виконується курсова робота «Оцінка строків окупності кредитної 

позики». 

Мета курсової роботи. 

1. Навчити студента навикам розрахунку розміру кредитної позики та 

оцінки строків її повернення. 



2. Навчити студента визначати доцільність надання та отримання 

позики. 

В курсовому проекту на підставі індивідуального завдання необхідно 

виконати: 

1. аналіз діяльності на перспективний період; 

2. розрахувати розмір необхідної позики; 

3. розрахувати строк окупності кредитної позики за рахунок отриманого 

прибутку; 

4. оцінити кредитоспроможність позичальника. 

Приблизний обсяг пояснювальної записки 37-45 сторінок. 

В курсовому проектуванні передбачені практичні заняття. 

 

Таблиця 3.6 – Теми і зміст практичних занять за курсовою роботою 

№ 

п/п 
Назва теми та  зміст практичних занять 

Обсяг 

практичних 

занять,  

ак. годин 

Обсяг 

самостійної 

роботи, ак. 

годин 

1 2 3 4 

1 Введення. Завдання та цілі курсової роботи. 2 2 

2 Техніко-економічне обґрунтування теми, що 

розробляється. 

2 2 

3 Аналіз різновидів товарів та послуг, що 

поставляються підприємством. 

2 2 

4 Аналіз виробничої діяльності підприємства. 2 2 

5 Оцінка обсягів виробництва на перспективу. 2 3 

6 Розробка плану виробництва. 2 2 

7 Розрахунок розмірів кредиту. 2 3 

8 Розрахунок терміну відшкодування кредитної 

позики. 

3 3 

 Всього практичних занять 17 19 

 

3.5. Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів складається з самостійної проробки 

лекційного матеріалу при підготовці до практичних занять, лекцій та 

періодичною літературою, виконання курсової роботи. 

Під час виконання курсової роботи самостійна робота полягає в роботі з 

нормативною та довідковою літературою, типовими проектами, в виконанні 

розрахунків, передбачених індивідуальним завданням, кресленні необхідних 

схем. 

Обсяг самостійної роботи наведено в табл. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 



4. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

4.1. Види контролю 

 

4.1.1 вхідний (нульовий) контроль; 

4.1.2 поточний контроль: МРК 1, МРК 2. 

4.1.3 підсумковий (семестровий) контроль - іспит; 

4.1.4 контроль знань з вивченої дисципліни. 

 

4.1.1 Перелік запитань до вхідного контролю. 

 

1. Охарактеризувати основні форми виробництва. 

2. Дати визначення основним факторам виробництва. 

3. Дати визначення виробничій функції. 

4. Дати визначення грошей. 

5. Охарактеризувати принципи функціонування ринкової економіки. 

6. Розкрити сутність методу аналізу та синтезу. 

7. Охарактеризувати існуючі підходи до визначення вартості товарів. 

8. Навести основні моделі ринкової економіки. 

9. Охарактеризувати постулати класичної економіки. 

10. Охарактеризувати постулати кейнсіанської економічної школи. 

11. Розкрити сутність економетрії. 

12. Розкрити взаємозв’язок між дисциплінами «Економетрія» та «Гроші та 

кредит». 

13. Розкрити сутність метода найменших квадратів. 

14. У яких випадках для описання економічних процесів використовують 

лінійну регресію. 

15. У яких випадках для описання економічних процесів частіше 

використовують ступеневу функцію. 

16. У яких випадках для описання економічних процесів використовують 

зворотні моделі. 

17. Навидить приклали використання багатофакторного регресійного аналізу на 

практиці. 

18. У яких випадках для описання економічних процесів використовують криву 

Гомперця. 

19. Назвіть типи кривих, які найчастіше використовуються  в економічних 

дослідженнях. 

20. Яка з кривих зростання частіше використовується у фінансовому аналізі. 

 

4.1.2 Перелік запитань до поточного контролю – МРК 1, МРК 2. 

 

Перелік запитань та типових завдань до першого модульно-рейтингового 

контролю знань студентів. 

  



1. Охарактеризувати гроші в коло оберті. 

2. Розкрити сутність грошей. 

3. Охарактеризувати види грошей. 

4. Охарактеризувати попит на гроші. 

5. Охарактеризувати пропозицію грошей. 

6. Проаналізувати вади та недоліки бартерного товарообміну. 

7. Проаналізувати вади та недоліки системи раціонування. 

8. Проаналізувати вади та недоліки грошового обміну. 

9. Проаналізувати функцію грошей як міри вартості. 

10. Інфляція і міра вартості. Грошові реформи і міра вартості. 

11. Проаналізувати функцію грошей як засобу обігу. 

12. Проаналізувати функцію грошей як засобу накопичення. 

13. Дати визначення грошової маси та методів визначення її розміру. 

14. Розкрити сутність агрегату М0. 

15. Розкрити сутність агрегату М1. 

16. Розкрити сутність агрегату М2. 

17. Розкрити сутність агрегату М3. 

18. Розкрити сутність грошової бази. 

19. Розкрити сутність грошового мультиплікатора. 

20. Розкрити сутність грошового обороту. 

21. Навести характеристику безготівкового обороту. 

22. Розкрити суттєвість готівкового обороту. 

23. Розкрити суттєвість закону грошового обороту. 

24. Дати оцінку результатам порушення закону грошового обігу. 

25. Дати визначення швидкості грошового обороту. 

26. Дати визначення грошової системи. 

27. Проаналізувати основні елементи грошової системи держави. 

28. Проаналізувати особливості металевої системи грошового обороту. 

29. Розкрити суттєвість Паризької грошової системи. 

30. Розкрити суттєвість Генуезької грошової системи. 

31. Розкрити суттєвість біметалізму. 

32. Розкрити суттєвість монометалізму. 

33. Розкрити суттєвість золотомонетного стандарту. 

34. Розкрити суттєвість золозлиткового стандарту. 

35. Розкрити суттєвість золотодевізного стандарту. 

36. Проаналізувати особливості паперово-кредитної системи грошового 

обороту. 

37. Дати оцінку Бреттон – Вудської грошової системи. 

38. Проаналізувати особливості Ямайської грошової системи. 

39. Проаналізувати особливості сучасної грошової системи. 

40. Розкрити етапи творення національної грошової системи України. 

41. Дати визначення кредитної системи. 

42. Охарактеризувати структуру сучасної кредитної системи. 

43. Розкрити сутність банківської системи. 

44. Небанківські фінансово-кредитні установи. 



45. Визначення позикового капіталу. 

46. Джерела формування позикового капіталу. 

47. Охарактеризувати структуру ринка позичкового капіталу. 

48. Визначити сутність кредиту. 

49. Охарактеризувати форми кредиту. 

50. Охарактеризувати особливості позикового капіталу. 

51. Охарактеризувати економічні границі кредиту. 

52. Охарактеризувати основні етапи розвитку кредитних відносин. 

53. Основні принципи кредиту. 

54. Проаналізувати фактори, що впливають на формування ціни позикового 

капіталу. 

55. Проаналізувати номінальну та реальну ставку відсотка. 

56. Розкрити функції ставки відсотка. 

57. Функції кредиту. 

58. Розкрити сутність банківського кредиту. 

59. Банківський кредит та його різновиди по строкам погашення. 

60. Банківський кредит та його різновиди по способу погашення. 

61. Банківський кредит та його різновиди по способу стягнення позикового 

відсотка. 

62. Банківський кредит та його різновиди по наявності забезпечення. 

63. Розрахуйте швидкість оберту грошей. Грошова маса готівкових та 

безготівкових грошей – 650 млрд.грн. Валовий національний продукт 7420 

млрд.грн. 

64. Визначити обіговість грошей на рахунку підприємства, якщо грошові 

агрегати складають: М0 = 120 млрд.грн., М1 = 360 млрд.грн, М2 = 380 

млрд.грн. 

65. Визначити майбутню вартість капіталу компанії, якщо її початковий капітал 

10 млрд.грн., покладено на 5 років, ставка відсотка 7% річних. 

66. Визначити початкову суму вкладу капіталу, який є необхідний для 

отримання через 8 років капіталу у розмірі 4500 млн.грн., ставка відсотка 

складає 10% річних. 

67. Визначити індекс цін. Підприємство придбало в грудні 10 т цукру з ціною 

5000 грн. за тону, 20 т борошна за ціною 5200 грн. за тону, 30 т сухого 

молока за ціною 6200 грн. По факту у грудні ціни на ці продукти склали 

6000 грн., 6100 грн., 6800 грн. відповідно. Якою повинна бути сума 

додаткового вкладання капіталу. 

68. Визначити реальну ставку відсотка, якщо номінальна складає 32% річних. 

Річний темп інфляції складає 10%.Якою повинна бути номінальну ставка 

відсотку, щоб забезпечити реальну прибутковість в 32% річних. 

69. Фірма отримала позичку на 2 роки та 6 місяців в розмірі 60 тис.грн., з умови 

повернення 70 тис.грн. Визначити ставку відсотка та дисконт-фактор за цей 

період та індекс росту суми позички. 

70. Інвестор має капітал на суму 78 тис.грн. і бажає покласти цю суму на 

депозит строком на 2 роки. Комерційний банк «Альфа» пропонує 

нарахування доходу щорічно при ставці 55% річних, а банк «Сігма» 



пропонує нарахування доходу поквартально із розрахунку 48% річних. 

Який варіант обрати. 

71. Відомо, що капітал розміщений в банку виріс за перший рік у1,4 рази, 

протягом другого року вся сума збільшилася на 1,2 рази. Визначити індекс 

росту вкладу та ставку відсотка за два роки. 

72. В банк помістили вклад на суму 10 тис.грн. Під просту ставку відсотка у 

розмірі 26% річних. Визначити суму, яка повинна бути на рахунку через 3 

роки та розмір нарахованих відсотків, якщо виплати відсотків здійснюються 

щорічно. 

73. Визначити на який термін необхідно розмістити грошові кошти під простий 

відсоток 28% річних, для того, щоб вона збільшилася в 1,5 рази. 

74. Визначити кількість грошей, необхідних в якості засобу обігу. Сума цін за 

реалізованими товарами – 2500 млрд.грн., сума цін товарів реалізованих з 

відстрочкою платежу, строк оплати яких ще не наступив – 42 млрд.грн., сум 

платежів за довгостроковими зобов’язаннями – 172 млрд.грн., сума 

взаємопогашаємих платежів -200 млрд.грн. Середня кількість обертів 

грошей за рік – 10. 

75. Визначити грошові агрегати М0, М2, якщо М3 = 3193 млрд.грн., М1= 

618 млрд.грн., кошти по трастовим операціям 645 млрд.грн., депозити до 

запитання – 448 млрд.грн. 

 

Перелік запитань та типових завдань до другого модульно-рейтингового 

контролю знань студентів. 

 

1. Банківський кредит та його різновиди. 

2. Сутність міжнародного кредиту. 

3. Сутність комерційного кредиту. 

4. Розкрити сутність споживчого кредиту. 

5. Охарактеризувати особливості надання споживчого кредиту в Україні. 

6. Розкрити сутність державного кредиту. 

7. Визначення доходу по казначейськім векселям. 

8. Визначення доходу по средньостроковим та довгостроковим облігаціям. 

9. Дати оцінку цінним паперам ринкового боргу. 

10. Дати оцінку цінним паперам неринкового боргу. 

11. Дати оцінку цінним паперам корпорацій. 

12. Охарактеризувати облігації з поточним доходом. 

13. Охарактеризувати облігації з підвищеною вартістю. 

14. Проаналізувати фактори, що впливають на поточну вартість цінних паперів. 

15. Центральний банк. 

16. Охарактеризувати функції Центрального банку. 

17. Пасивні операції Центробанку. 

18. Активні операції Центробанку. 

19. Розкрити сутність кредитування центральним банком держави. 

20. Розкрити сутність кредитування центральним банком комерційних банків. 

21. Організація міжбанківських розрахунків. 



22. Визначити зміст проведення контролю за діяльністю комерційних банків. 

23. Охарактеризувати нормативи платоспроможності комерційних банків. 

24. Роль та функції комерційних банків в сучасних умовах. 

25. Охарактеризувати механізм ліцензування діяльності комерційних банків. 

26. Пасивні операції комерційних банків: формування власного капіталу. 

27. Охарактеризувати функції власного капіталу. 

28. Пасивні операції комерційних банків: операції по залученню вкладів та 

депозитів. 

29. Розрахунок доходу по депозитним операціям. 

30. Проаналізувати особливості заощаджувальних вкладів. 

31. Проаналізувати особливості міжбанківських кредитів. 

32. Пасивні операції комерційних банків: емітовані засоби комерційних банків. 

33. Особливості договору про кредитно-касове обслуговування клієнтів. 

34. Активні операції комерційних банків (навести різновиди). 

35. Розрахунок суми боргу по кредиту. 

36. Кредитні операції комерційних банків: вексельні кредити. 

37. Кредитні операції комерційних банків: авально-акцептні операції. 

38. Кредитні операції комерційних банків: кредитна лінія. 

39. Кредитні операції комерційних банків: овердрафт. 

40. Посередницькі операції комерційних банків: трастові операції. 

41. Посередницькі операції комерційних банків: факторинг. 

42. Посередницькі операції комерційних банків: форфейтинг. 

43. Посередницькі операції комерційних банків: лізинг. 

44. Охарактеризувати види узгодження при трастових операціях. 

45. Охарактеризувати кредитний договір. 

46. Розкрити етапи кредитування. 

47. Джерела банківського прибутку.  

48. Сутність та принципи проведення безготівкових розрахунків. 

49. Розрахунки за допомогою між філіальних оборотів. 

50. Розрахунки за допомогою кореспондентських відносин. 

51. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки чеками. 

52. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки акредитивами. 

53. Охарактеризувати особливості акредитивного договору. 

54. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки касовими дорученнями. 

55. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки касовими вимогами. 

56. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки касовими дорученням – 

вимогою. 

57. Форми безготівкових розрахунків: инкасо. 

58. Форми безготівкових розрахунків: акцепт. 

59. Електронні гроші. 

60. Електронні розрахунки: кредитові та дебітові картки. 

61. Електронні розрахунки: банківські кредитні картки. 

62.  Електронні розрахунки: картки туризму та поодинокі кредитні картки. 

63. Охарактеризувати класифікацію пластикових карток за технологічною 

ознакою. 



64. Розкрити суттєвість вищих задач, тактичної та проміжної мети кредитної 

політики. 

65. Банком видана позика на суму 45 тис.грн. на період з 20 січня до 15 червня. 

Розрахувати розмір позики до погашення за трьома схемами. (Рік 

звичайний). 

66. Відповідно до фінансового договору між банком та клієнтом передбачено 

погашення боргу у розмірі 8,9 тис.грн  через 120 днів за умови, що сума 

отриманої позики складає 8 тис. грн. Визначити  прибутковість такої 

фінансової операції для банку у вигляді річної ставки відсотку. При 

нарахування відсотків банк використовує прості відсотки, кількість днів - 360. 

67. Підприємець отримав в банку позику 180 тис. грн.. за рік. Яку ставку 

відсотку повинен встановити банк для забезпечення реальної прибутковості  

у 28% річних за умови очікуваного темпу інфляції 20%? Яку суму повинен 

повернути підприємець? 

68. Протягом півріччя  кожні 2 місяці ціни зростали відповідно на 10, 7 та 12 %. 

Визначити індекс та темп інфляції: а) за півроку; б) в середньому за місяць; 

в) в середньому за квартал. 

69. На депозитний вклад розміром 200тис.грн. протягом 5 років щороку 

нараховувались складні відсотки за річною ставкою відсотку 28% виходячи з 

щоквартальної схеми нарахування. Визначити підсумкову нарощену суму після 

сплати податку з відсотку, якщо податок з відсотку сплачується щорічно, а 

ставка податку складає 15%. Визначити величину податку за кожен рік. 

70. Банком видана позика за ставкою відсотку 35% річних та утримані комісійні у 

розмірі 3% від величини позики. Визначити прибутковість такої фінансової  

операції у вигляді річної ефективної ставки відсотку, якщо кредитор нараховує 

прості відсотки, а термін позики складає: а) 3роки; б) 6 років. 

71. Підприємець може отримати позику : а) на умовах щомісячного 

нарахування складних відсотків із розрахунку 33% річних;  б) на умовах 

щоквартального нарахування складних відсотків із розрахунку 35% річних.  

Який варіант найбільш вигідний для підприємця? 

72. Визначити відсоток і суму плати за факторинг, якщо відсоток за кредитом 

складає 30% річних. Середній строк обертання коштів в розрахунках з 

покупцями 14 днів, продавцем надано рахунки-фактури на суму 300 тис.грн. 

73. Визначити обліковий процент та облікову ставку по вексельному кредиту. 

Номінальна ціна векселя складає 1,2 млн.грн., банк купує його, виплачуючи 

1 млн.грн. за шість місяців до настання строку платежу по векселю. 

74. Визначити строк обертання коштів в розрахунках по операції факторинг, 

якщо відомо, що розмір кредиту складає 20 тис.грн., річний відсоток 30%. 

Плата за кредит 1500 грн. 

75. Визначити який кредит дорожчий. Підприємство вирішило взяти кредит на 

суму 12 тис.грн. на шість місяців. Банк «Альфа» пропонує кредит з 

щомісячним погашенням рівними частинами при ставці 0,05 (60% річних). 

Банк «Омега» пропонує такий же кредит, але з разовим погашенням 

наприкінці строку кредиту, ставка за використання кредиту складає 50% 

річних. 



4.1.3 Підсумковий (семестровий) контроль – іспит. 

 

До семестрового контролю-іспиту винесені питання першого та другого 

модульно-рейтингового контролю знань студентів. 

 

4.1.4 Контроль знань з вивченої дисципліни (ККР). 

 

1. Поняття позикового капіталу. Джерела формування позикового капіталу. 

2. Структура ринку позичкових капіталів. 

3. Цінні папери ринкового боргу. 

4. Дати оцінку цінним паперам неринкового боргу.  

5. Визначення доходу за казначейськими векселями. 

6. Проаналізувати, що з себе подає дилерське котирування середньострокових 

векселів, яким чином формується доход по даним цінним паперам. 

7. Проаналізувати фактори, що визначають поточну вартість цінних паперів. 

8. Розкрити суттєвість кривих доходу. 

9. Переваги і нестатки бартерного товарообміну. 

10. Дати оцінку система раціонування. 

11. Проаналізувати функцію грошей як засобу обігу. 

12. Проаналізувати функцію грошей як міри вартості. 

13. Проаналізувати функцію грошей як засобу заощадження. 

14. Визначення обсягу грошової маси. 

15. Дати поняття безготівкового грошового оберту. 

16. Проаналізувати особливості паперово-кредитної системи грошового обігу. 

17. Дати оцінку Бреттон-вудської грошової системи. 

18. Дати оцінку Ямайської грошової системи. 

19. Визначити основні риси сучасної грошової системи. 

20. Дати оцінку результатам порушення закону грошового обігу. 

21. Дати оцінку витокам формування кредитного і лихварського позикового 

капіталу. 

22. Основні етапи розвитку кредитних відносин. 

23. Базові функції кредиту. 

24. Розкрити основні принципи кредиту. 

25. Проаналізувати фактори, що впливають на формування ціни позикового 

капіталу. 

26. Банківський кредит і його різновиди за терміном погашення. 

27. Банківський кредит і його класифікація у залежності від способів погашення 

та стягнення позикового відсотка. 

28. Банківський кредит і його класифікація у залежності від форми 

забезпечення, цільового призначення і категорії потенційних позичальників. 

29. Суттєвість комерційного кредиту. 

30. Розкрити значення споживчого кредиту. 

31. Розкрити значення державного кредиту. 

32. Суттєвість міждержавного кредиту. 

33. Суттєвість лихварського кредиту. 



34. Центральний банки і його емісійні функції. 

35. Розкрити контролюючі функції Центрального Банку. 

36. Основні операції Центрального Банку. 

37. Розкрити суттєвість кредитування Центральним Банком комерційних банків 

та держави. 

38. Розкрити суттєвість класифікації позичальників за групами ризику. 

39. Розкрити методику визначення власних коштів кредитної організації. 

40. Комерційні банки в умовах переходу на ринкові відносини. 

41. Пасивні операції комерційних банків. 

42. Активні операції комерційних банків: вексельні операції, під товарні позики. 

43. Активні операції комерційних банків: лізингові операції і адерайтинг. 

44. Порядок кредитування клієнтів і кредитний договір. 

45. Дати характеристику комісійних операцій комерційних банків. 

46. Проаналізувати суттєвість трастових операцій. 

47. Джерела банківського прибутку. 

48. Розкрити суттєвість безготівкового розрахунку. Принципи безготівкового 

розрахунку. 

49. Розкрити суттєвість міжбанківських безготівкових платіжних розрахунків з 

використання МФО. 

50. Розкрити суть розрахунків платіжними вимогами, платіжними вимогою-

дорученням та інкасо. 

51. Розкрити суть розрахунків платіжними дорученнями. 

52. Розкрити суть розрахунків чеками. 

53. Розкрити суть розрахунків акредитивами. 

54. Електронні розрахунки: кредитові та дебітові картки, банківські кредитні 

картки, картки туризму та поодинокі кредитні картки. Класифікація карток 

за технологічною ознакою. 

55. Розкрити суттєвість вищих задач, тактичної та проміжної мети кредитної 

політики. 

56. Проаналізувати взаємозв'язок кута нахилу кривої LM і бюджетно-кредитної 

політики по фіксації грошової маси, що знаходиться в оберті. 

57. Бюджетно-кредитна політика держави та ефект витиснення. 

58. Грошово-кредитна політика в період економічного зростання. 

59. Номінальний обсяг виробництва, як проміжна мета грошово-кредитної 

політики. 

60. Правило зростання грошової маси та еластичність за відсотком. 

 
 



5. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
 

5.1. Основна та додаткова література 

 

Основна: 

1. Любунь О.С. Система банківського менеджменту. – К.: Кондор, 2007. – 356 с. 

2. Банківські операції: Навч. посіб./ В.І. Капран, М.С. Кравченко, О.К. 

Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 

3. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. – М.: Ось – 09, 

2006. – 256 с. 

4. Финансы и кредит: Учеб. пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы 

и статистика, 2005. – 512 с. 

5. Иванов В.М. Деньги и кредит: Курс лекций. – К.: МАУП, 2003. – 288 с. 

6. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. Вид. 2-ге, змін. й доп. – Тернопіль: 

Карт-бланш, 2005. – 528 с. 

7. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. 

Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 

 

Додаткова: 

1. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. - 

Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. 

2. Савлук М.І., Мороз А.М. Гроші та кредит. - К.: "Наукова думка", 1992. - 331 с. 

3. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: "Банки и 

биржи", "ЮНИТИ", 1995.-304 с.  

4. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: 

Основи, 1996. - 180 с. 

5. Финансы. Денежное обращение.Кредит / Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Изд-во 

"ЮНИТИ", 1997.-479 с.  

 

 

5.2. Методичні посібники і вказівки 

 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт по курсу «Гроші та 

кредит» (для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій») / 

М-во освіти і науки України. АДІ ДонНТУ; Укл.: Скрипник Т.В., Снігова 

С.М. – Горлівка АДІ ДонНТУ, 2003. - 32 с. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу "Гроші та 

кредит" Для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / 

М-во освіти і науки України. АДІ ДонНТУ; Укл.: Скрипник Т.В. та ін. - 

Горлівка, 2003. – 37 с. 


