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1. ПРОГРАМА КУРСУ                         
“ГРОШІ ТА КРЕДИТ” 

 
Предмет та завдання курсу. Місце курсу в загальноеконо-

мічній підготовці фахівців з економіки. 
1. Сутність і функції грошей  
Раціоналістична та еволюційна концепції походження гро-

шей. Роль держави у створенні грошей. Сутність грошей. Гро-
ші як гроші та гроші як капітал. Форми грошей, причини та 
механізм їх еволюції. Вартість грошей. Вартість грошей і час. 
Функції грошей. Роль грошей у розвитку економки. Теорії 
грошей. 

2. Грошовий оборот та грошова маса 
Сутність та економічна основа грошового обороту. Понят-

тя грошового потоку та критерії їх класифікації. Модель гро-
шового обороту. Структура обігу. Грошова маса, грошова база 
та грошові агрегати. Швидкість обертання грошей. Закон кіль-
кості грошей, що необхідні для обігу. Сучасні засоби платежу. 

3. Грошовий ринок та грошова система 
Сутність та особливості функціонування грошового ринку. 

Сектори фінансування грошового ринку. Структура грошово-
го ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Суть грошової 
системи. Елементи грошової системи. Типи грошової системи. 
Державне регулювання грошового обороту. Грошово-
кредитна політика, її цілі та інструменти. Суть, причини та 
наслідки інфляції. Державне регулювання інфляції. Сутність 
та види грошових реформ.  

4. Валютний ринок та валютні системи 
Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість 

валюти. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. 
Валютний курс. Режими валютних курсів. Регулювання валю-
тних курсів. Валютні системи та валютна політика. Платіжний 
баланс та золотовалютні резерви. Світові та міжнародні валю-
тні системи. Міжнародні ринки грошей та капіталів. 

5. Сутність, види, функції кредиту 
Суть кредиту. Необхідність кредиту. Теоретичні концепції 

кредиту. Основні принципи кредитування. Форми кредиту: 
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товарна та грошова. Відмінність двох форм кредиту та їх взає-
мний зв’язок. Банківський кредит. Міжгосподарський та спо-
живчий кредити. Державний та міжнародний кредити. Позич-
ковий процент. 

 
 
6. Фінансові посередники грошового ринку та центра-

льні банки 
Призначення фінансового посередника. Їх види. Сутність 

та функції банків. Призначення та статус центрального банку. 
Функції центрального банку. НБУ – головний банк України. 
Становлення Національного банку України. 

7. Комерційні банки 
Поняття та призначення комерційних банків. Походження 

та розвиток комерційних банків. Банки як основна ланка кре-
дитної системи. Основні функції банків. Пасивні та активні 
операції. Банківські пасиви та активи. Банківські послуги. 
Управління позиками. Процентний ризик.  


