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ВСТУП 

 
Навчальна програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» складена відповідно 

до освітньої програми та навчального плану підготовки студентів освітнього рівня 

бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є грошові та кредитні  відносини 

ринкової економіки, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, 

юридичними та фізичними особами. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Основи економічної теорії», «Історія економічних 

учень», «Економічна історія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Гроші та грошовий обіг.  

2. Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є 

формування у студентів наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних 

відносин, об’єктивних законів, принципів та форм їх розвитку та регулювання; набуття 

практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів 

сучасної грошово-кредитної системи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є 

створення основи для подальшого успішного опанування основних професійно-

орієнтованих дисциплін у системі підготовки бакалаврів. Курс передбачає опанування 

студентами знань щодо закономірностей організації та функціонування грошово-

кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення, а саме: закономірностей 

грошово-кредитного обігу в умовах  ринкового господарства; принципів та форм 

організації сучасної грошово-кредитної системи; сутності методів, принципів та 

інструментів грошової політики. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані такі 

компетентності:  

загальні: теоретичні основи функціонування грошей  в умовах ринку; принципи і 

конкретні форми організації грошових відносин  у різних сферах  життєдіяльності 

суспільства;  теоретичне обґрунтування  практики  функціонування грошово-кредитного 

механізму у процесі реформування; механізм реалізації монетарної політики держави;  

основи функціонування банківської системи, а саме комерційних та центральних банків; 

співробітництво міжнародних валютно-кредитних установ  з Україною в сфері кредитних 

відносин; 

спеціальні: визначити особливості функціонування  грошового обороту; виявляти  

основні складові  грошової маси, що знаходиться в обороті України; визначати 

відмінності в застосуванні окремих інструментів грошово-кредитної політики; з’ясовувати 

особливості різних форм та видів кредитних відносин; оцінити діяльність різних видів 

фінансових посередників на грошовому ринку; орієнтуватися в основних показниках 

діяльності комерційних банків. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150  години / 5 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1: Гроші та грошовий обіг 
Тема 1. Сутність і функції грошей 

 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження 

грошей. Поява грошей як об’єктивний результат розвитку товарного виробництва та 

обміну. Роль держави у творенні грошей. 

Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. 

Гроші як особливий товар, особливості мінової і споживної вартості грошей як товару. 

Конкретна і загально споживна вартість грошового товару, формування суперечності між 

ними і вирішення її в неповноцінних грошах. Суперечність між реальною і номінальною 

вартістю грошей і її вирішення в неповноцінних грошах. Гроші як форма суспільних 

відносин. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими економічними 

категоріями. 

Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм еволюції форм грошей від 

звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та механізм 

демонетизації золота. Неповноцінні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція 

кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов’язань до зобов’язань 

центрального банку. Сучасні кредитні засоби обігу. Роль держави в утвердженні 

кредитних зобов’язань як грошей. 

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна 

спроможність як вираз вартості грошей як грошей. Вартість грошей і час. Вплив зміни 

вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна 

вартість зберігання грошей та процент. 

Функції грошей. Поняття функції грошей. Функція міри вартості, її сутність, 

сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий 

вираз вартості товарів. Міра вартості в умовах інфляції. 

Функція засобу обігу, її сутність, сфера використання; реальність і кількісна 

визначеність грошей у цій функції. Гроші як засіб обігу в умовах інфляції. 

Функція засобу платежу, її сутність, відмінність від функції засобу обігу, сфера 

використання. Вплив інфляції на гроші як засіб платежу. 

Функція засобу нагромадження, її сутність, сфера використання. Вплив часу та 

інфляції на функцію засобу нагромадження. 

Світові гроші. Сутність світових грошей. Еволюція золота як світових грошей. 

Передумови використання як світових грошей національних та колективних валют. 

Взаємозв’язок функцій грошей. Дискусії щодо кількості функцій грошей. 

Якісні властивості грошей. Розвиток ринку та ускладнення його вимог до якості грошей. 

Стабільність вартості як базова якісна характеристика грошей. Економічність, довготривалість 

використання, однорідність, надійність, подільність та портативність грошей. 

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на 

економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні 

інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів. Вплив зміни кількості грошей на 

основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. 

Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку на коротко- та довгострокових 

інтервалах. Еволюція ролі грошей у перехідній економіці України. 

Рекомендована література: 10, 11, 19, 22, 53, 69 

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса 

 

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як елементарні 

складові грошового обороту. Основні суб’єкти грошового обороту. Основні ринки, що 



взаємозв’язуються грошовим оборотом. Сукупний грошовий оборот як макроекономічне 

явище та оборот грошей на мікроекономічному рівні, їх єдність та відмінності. Економічна 

основа грошового обороту. Єдність та безперервність як визначальні риси грошового обороту. 

Модель сукупного грошового обороту. Оборот продуктів та доходів як основа 

побудови грошового обороту. Групування суб’єктів обороту в моделі. Грошові потоки та їх 

взаємозв’язок у моделі. Національний дохід і національний продукт як визначальні потоки 

грошового обороту. Потоки ін’єкцій і потоки втрат. Балансування грошового обороту. 

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового 

обороту. Сектор грошового обігу, фіскально-бюджетний та кредитний сектори. 

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад та фактори, що 

визначають зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, 

її склад. 

Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу. Вплив 

швидкості на масу та сталість грошей. Порядок визначення швидкості обігу грошей. 

Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його сутність, вимоги та наслідки 

порушення вимог. 

Механізм зміни маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального банку. Вторинна 

емісія депозитних грошей комерційних банків. 

Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм, показники мультиплікатора та 

чинники впливу на його рівень. 

Рекомендована література: 3, 9, 10, 16, 19, 51, 65 

 

 

Тема 3. Грошовий ринок 

 

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

грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак — 

попиту, пропозиції, ціни. 

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкованого 

фінансування. Потоки та суб’єкти в обох секторах грошового ринку. Банки і небанківські 

фінансово-кредитні структури як фінансові посередники грошового ринку. 

Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок капіталів. 

Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку. 

Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що визначають зміну 

попиту на гроші. 

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. Фактори, що 

визначають зміну пропозиції грошей 

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. 

Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку. 

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Заощадження населення як єдине 

джерело і верхня межа чистих інвестицій. Вплив процентної ставки на заощадження та інвестиції. 

Вплив бюджетного дефіциту на балансування заощаджень та інвестицій. 

Рекомендована література: 5, 9, 10, 16, 19, 22, 29, 33, 51, 53, 65, 69 

 

Тема 4. Грошові системи 

 

Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. Елементи грошової системи. 

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного 

обігу. 



Створення і розвиток грошової системи України. Необхідність створення 

грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти 

в Україні. 

Державне регулювання грошового обороту як головне призначення грошової 

системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Методи 

регулювання — методи прямого впливу і методи опосередкованого впливу. Фіскально-

бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання економіки. 

Емісійний дохід і монетизація бюджетного дефіциту. 

Грошово-кредитна політика центрального банку — сутність, типи, стратегічні цілі, 

проміжні та тактичні завдання. Інструменти грошово-кредитного регулювання. Проблема 

монетизації ВВП в Україні. 

Рекомендована література: 12, 14, 25, 28, 32, 42, 68 

 

Тема 5. Інфляція і грошові реформи 

 

Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції. 

Причини інфляції, Інфляція попиту та інфляція витрат. 

Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на інвестиції та розвиток 

виробництва. Інфляція та економічний цикл. 

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика. 

Особливості інфляції в Україні в перехідний період. 

Сутність грошових реформ. Види грошових реформ та способи їх класифікації. 

Особливості проведення грошової реформи в Україні. Багатофакторність, 

багатоцільове спрямування та довготривалість грошової реформи в Україні. Порядок 

випуску гривні в оборот у вересні 1996 р. 

Рекомендована література: 3, 5, 9, 10, 11, 19, 22, 33, 51,  55, 59, 62 

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 

 

Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют: національні, 

іноземні, колективні, конвертовані, неконвертовані. Чинники та значення 

конвертованості валюти. Особливості валютних відносин. 

Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, .ціна, інфраструктура. Чинники 

впливу на кон’юнктуру валютного ринку. Характеристика основних операцій на валютному 

ринку. 

Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Види валютних 

курсів. Регулювання валютних курсів. Розвиток режиму валютного курсу в Україні. 

Валютні системи та валютна політика. Поняття, призначення та елементи 

національної валютної системи. Валютне регулювання та валютна політика: курсова, 

облікова, інтервенційна. Особливості формування валютної системи України. Органи ва-

лютного регулювання. 

Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Сутність, побудова, призначення та 

використання платіжного балансу. Сутність, призначення та використання золотовалютних 

резервів. 

Світова та міжнародні валютні системи. Поняття світової валютної системи, її 

елементи та етапи розвитку, Бреттон-Вудська та Ямайська світові валютні системи. Поняття 

міжнародної валютної системи. Формування Європейської валютної системи, трансформація її 

в Європейський валютний союз зі спільною валютою та єдиним центральним банком. 

Міжнародні ринки грошей та капіталів: сутність, призначення, інструменти. Основні 

світові центри ринків грошей та капіталів. Євроринок, його призначення та види. 

Рекомендована література: 6, 7, 24, 26, 31, 40, 45, 65 

 



 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

 

Абстрактний та прикладний (монетаристський) напрямок в теорії грошей. 

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи 

кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. 

Номіналістичне трактування сутності грошей послідовниками кількісної теорії. Кількісний 

фактор у працях А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса. «Трансакційний» варіант кількісної теорії І. 

Фішера. 

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. «Кон’юнктурний варіант» 

теорії грошей М. Туган-Барановського. «Кембриджська версія» кількісної теорії. 

Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів в оцінці ролі 

держави в економічному регулюванні та механізм впливу на економіку. «Передатний 

механізм» у трактуванні Кейнса. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кей-нсіанських 

концепцій. 

Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії. Відмінності 

монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки. Вклад М. Фрідмена в 

розроблення монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії. 

Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанських у їх рекомендаціях щодо 

грошово-кредитної політики в сучасних умовах. Кейнсіансько-неокласичний синтез. 

Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних 

монетаристських теорій. 

Рекомендована література: 5, 6, 7, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 40, 45, 53, 59, 63, 65 

 

Змістовий модуль 2: Кредит у ринковій економіці та посередники 

грошового ринку 
Тема 8. Кредит у ринкові економіці 

 

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. 

Економічні чинники розвитку кредиту та особливості прояву їх у різних галузях народного 

господарства. 

Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на основі повернення. Еволюція 

кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма суспільних відносин. 

Об’єкти і суб’єкти кредиту. Позичковий капітал та кредит. Зв’язок кредиту з іншими 

економічними категоріями. Теоретичні концепції кредиту. 

Стадії та закономірності руху кредиту. Кругооборот капіталу і виокремлення стадій 

руху кредиту. Закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування. 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги та 

недоліки кожної з форм. Види кредиту, критерії їх класифікації. 

Характеристика окремих видів кредиту: банківського, державного, комерційного, 

міжнародного, споживчого. Банківський кредит як переважний вид кредиту. 

Функції кредиту, їх сутність та призначення. 

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення. 

Кредитні відносини та інфляція. Взаємозв’язок кредиту і грошей. 

Процент за кредит. Сутність процента, види, економічні межі руху та фактори зміни 

ставки процента. Процент в умовах інфляції. Роль процента. 

Роль кредиту. Еволюція ролі кредиту. Основні напрями прояву ролі кредиту в 

ринковій економіці. 

Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідній економіці. Відновлення 

комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток. Труднощі розвитку 

банківського кредиту. Еволюція державного та споживчого кредиту. Перспективи розвитку 

кредиту в Україні. 



Рекомендована література: 8, 13, 15, 21, 23, 42, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 61 

 

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку 

 

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. 

Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Сутність та функції банків. 

Банківська система. Поняття банківської системи, її цілі та функції. Специфічні риси 

банківської системи. Принципи побудови банківської системи. Особливості побудови 

банківської системи в Україні. 

Небанківські фінансово-кредитні установи. Схожість та відмінність їх діяльності і 

діяльності банків. Види та характеристика основних видів небанківських фінансово-

кредитних установ: страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних фондів та ін. 

Рекомендована література: 5, 7, 10, 22, 29, 32, 33, 39, 51, 53, 60, 65 

 

 

Тема 10. Центральні банки 

 

Призначення, статус та основи організації центрального банку. Незалежний статус 

центрального банку, його значення та форми реалізації. 

Операції центрального банку. Характеристика емісійної операції, операцій банку банків, 

банківського регулювання та нагляду фінансового агента уряду, провідника монетарної політики. 

Походження та розвиток центральних банків. Чинники, що зумовили появу 

центральних банків. Особливості розвитку центральних банків Англії, США. Створення 

Європейської системи центральних банків. 

Становлення центрального банку в Україні. Його структура, статус та органи 

управління. 

Рекомендована література: 1, 10, 17, 18, 19, 26, 29, 53, 58, 62 

 

 

Тема 11. Комерційні банки 

 

Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види комерційних банків. 

Походження та розвиток комерційних банків. Еволюція банків від приватних кредиторів 

до багатофункціональних посередників на грошовому ринку. Банки в умовах капіталізму. Роль 

банків у сучасних ринкових економіках. 

Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Порядок створення 

банку, його реєстрація та ліцензування діяльності. Організаційні структури та функціональні 

особливості окремих видів банків. 

Пасивні операції комерційних банків. Формування власного капіталу банку. Залучення 

і запозичення коштів. 

Активні операції комерційних банків. Кредитні операції. Інвестиційні операції. 

Банківські послуги. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Інші види 

банківських послуг. 

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Поняття банківської стабільності та її 

значення. Показники стабільності та економічні нормативи, що її забезпечують. Страхування 

банківських депозитів. Створення резервів для покриття ризиків. Ліквідність банків. 

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні. 

Рекомендована література: 3, 5, 9, 10, 29, 36, 38, 41, 51, 53, 59, 65, 69 

 

 
  



 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

 

Міжнародний валютний фонд. Організація та функціональне призначення МВФ. 

Напрямки співпраці МВФ з країнами колишнього СРСР, у тому числі з Україною. 

Група Світового банку. Основи організації, структура та призначення Світового 

банку. Форми співпраці структур Світового банку з Україною. Регіональні міжнародні 

кредитно-фінансові інституції. Створення та призначення Чорноморського банку торгівлі 

та розвитку. 

Європейський банк реконструкції та розвитку. Порядок створення, призначення і 

функції ЄБРР. Напрямки співробітництва з Україною. 

Банк міжнародних розрахунків. Необхідність та порядок створення БМР. Функції 

банку. Роль БМР у розвитку міжнародного співробітництва у валютно-кредитній сфері. 

Рекомендована література: 1, 5, 10, 19, 29, 51, 53, 58, 59 
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Інформаційні ресурси 

Офіційні сайти 

http://www.rada.kiev.ua/ 



Офіційний сайт Верховної Ради України. На сайті містяться Конституція 

України, законодавство,   законопроекти.   Тут   можна   отримати   інформацію   про   

пленарні засідання,   депутатський   корпус.   На   сайті   є   посилання   до   сайтів   

Парламентів закордонних країн, сторінки депутатських фракцій та груп, міжнародні 

парламентські інститути. 

www.kuchma.gov.ua 

Офіційна сторінка Президента України. 

http ://www.kmu. gov.ua/ 

Сайт Кабінету міністрів України пропонує офіційну інформацію Уряду 

України, 

статистику. 

http://www.me.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства економіки України 

http ://www.minfin. gov.ua/ 

Сайт Міністерства фінансів України поряд з іншою офіційною інформацією 

пропонує відвідувачам  Бюджет  України,  дослідження  та  огляди,  публікації,  

законі,  укази Президента,  Постанови Кабінету Міністрів,  скорочений зміст  

журналу "Фінанси України". 

http://www.mstu.gov.ua Міністерство Освіти і Науки України 

http://www.business-rada.kmu.org.ua/ 

Сайт Ради підприємців України при КМУ. 

На сайті створені форуми для обговорення різноманітних тем.  Сайт має 

каталог посилань до інших ресурсів Інтернет, які включають до себе державні органи 

влади, громадські організації та компанії України, активно залучені до процесів 

розвитку підприємництва в країні. 

http://www.bank.gov.ua/ 

Офіційний сайт Національного банку України. На сайті можна знайти інформацію 

про банківську систему, основні заходи грошово-кредитної політики з 1999 року, 

основні макроекономічні показники економічного та соціального стану України з 1996 

року, статистичну інформацію (баланс НБУ, об’єми грошової маси, відсоткові ставки 

рефінансування комерційних банків, монетарні показники України, тенденції), 

інформацію про Платіжний баланс України з коментарями та аналізом, інформацію про 

фінансові ринки, законодавство України, іншу офіційну інформацію. 

http://www.sta.gov.ua/ 

Сайт державної податкової адміністрації. Серед інших матеріалів на сайті 

публікується інформація про податкове законодавство, описана система оподаткування в 

Україні, представлена бізнес-інформація, у тому числі інформація за індексами 

інфляції, розмірам мінімальної заробітної плати та облікові ставки НБУ та інша 

офіційна інформація, подані посилання до сайтів органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади, податкових відомств країн-учасниць СНД та інших держав. 

Українські сайти новин 

www.interfax.kiev.ua 

Сайт Інформаційного Агентства "Інтерфакс-Україна" 

http://www.korrespondent.net 

http://www.podrobnosti.com.ua 

http://www.elvisti.com.ua 

Пошукові сайти та каталоги -  

українські: 

http://www.a-counter.kiev.ua/ http ://www.meta-ukraine .com  

http ://www. gala.net 

- російські: 

http://www.rambler.ru 



http.7/www.yandex.ru 

- англомовні: 

http://www.yahoo.com 

http ://www.altavista. com 

http://www.infoseek.com 

Інформаційно-аналітичні сайти 

www.busmess.kiev.ua 

Щотижневе видання - газета "Бізнес" 

На сайті подані аналітичні матеріали та сайті, що публікуються у газеті. 

Основні   рубрики:   "Держава   та   економіка,   Фінанси,   Промисловість,   

Практика підприємництва, Менеджмент, маркетинг та технології, Торгівля, Податки. 

http://www.kontraktv.com.ua/ 

Український діловий щотижневик "Галицькі контракти" подає ділові новини, 

статті та матеріали з фінансів, економічної теорії і практики тощо. 

http ://www. investgazeta. net/ 

Українська інвестиційна газета "Інвестгазета" - всеукраїнський фінансово-

економічний тижневик. Це професійне ділове видання, що освітлює питання та 

проблеми вітчизняного бізнесу, світових ринків, перспектив залучення інвестицій. Подає 

новини фінансового та фондового ринків, інформацію про діяльність компаній, 

банків, аналітичні огляди, рейтинги, практичні рекомендації з менеджменту та 

маркетингу. 

http://intellect.org.ua 

Інтернет-портал аналітичних центрів України надає аналітичним центрам право 

публікувати свої матеріали (новини, аналітичні огляди, прогнози). За матеріалами сайту 

проводяться дискусії; відвідувачи сайту мають можливість залишити свої коментарі. 

www.finance.com.ua 

На сайті подається огляд валютного та аграрного ринків, фондового ринку 

України, Росії та країни дальнього зарубіжжя, готівкових та офіційних курсів валют, 

фінансові результати діяльності банків, українські та світові індекси фондового ринку, 

динаміка, графіки та таблиці, є можливість підписатись на розсипки. 

http ://www.ier.kiev.ua 

Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій наводить 

місячний економічний моніторинг України, моніторинг інфраструктури України, 

наукові матеріали, книги. 

http://www.ueplac.kiev.ua Українсько-Європейський консультативний центр. 

http://www.ueplac.kiev.ua/ukr/publications/publications.shmil#teaml 

Часопис "Тенденції української економіки", який фінансується Європейською 

Комісією та програмою Тасіс, видається з 1994 року. Метою часопису є проведення та 

широке розповсюдження щомісячного аналізу економічного розвитку України та 

висновків щодо економічної політики. Часопис користується великим авторитетом в 

Україні та за її межами. 

http://www.liga.kiev.ua/ 

Сайт пропонує бізнес-новини, нормативні документи та законодавчі акти й 

коментарі до них, юридичний та бухгалтерський клуб, огляд валютного, кредитного та 

фондового ринків, форуми, посилання на ресурси Інтернет. 

Сайти з навчальними матеріалами з макроекономіки 

http://www.econ.pu.ru/edvi/co^ses/html/4501/index.htm 

http://www.econ.pu.ru/edii/courses/html/4502/index.htm 

Інші сайти 

http://www.tax.com.ua 

Сайт про податкову систему України 

http://www.ucci.org.ua Торгівельно-Промислова Палата України 

http://www.infoseek.com/


  



4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

 

Підсумковий контроль здійснюється після вивчення предмета з метою визначення  

та оцінки успішності кожного студента.  

Формою підсумкового контролю успішності вивчення «Фінанси, гроші та кредит» 

є іспит.  

Найголовнішими принципами контролю є індивідуальний характер, 

систематичність, тематична спрямованість, диференційованість, об’єктивність, 

вимогливість, умотивованість і системність.  

Іспити сприяють формуванню у студентів уміння самостійно користуватися 

набутими знаннями, готувати чіткі й науково обґрунтовані відповіді на поставлені 

запитання у порівняно короткий строк. На іспитах, як і в практичній роботі, студенти 

повинні користуватися своїми знаннями, застосовувати їх до розв’язання запитань і 

завдань, даних екзаменатором. 

 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

 
Під засобами діагностики успішності навчання розуміємо завдання, що 

передбачають певні дії студентів, спрямовані на виявлення як окремих показників 

засвоєння навчального матеріалу, так і кінцевих результатів навчання. 

Показники засвоєння студентами навчального матеріалу під час опитування на 

екзаменах виявляються за допомогою різних методів контролю: усних (доповідь, 

повідомлення, бесіда, розповідь); письмових (контрольна робота, реферат, курсова 

робота); практичних (виконання вправ). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


