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Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи  
з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» 

 
 Згідно з навчальними планами вивчення курсу «Гроші та кредит» 

передбачено організацію самостійної роботи студентів. 

 Основною метою проведення такої роботи є поглиблення та закріплення 

теоретичних знань студентів з даної дисципліни та формування у них навичок 

їх застосування у практичному житті з врахуванням їх майбутньої фахової 

спрямованості. 

 В процесі самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни «Гроші та 

кредит» студенти повинні отримати знання, що мають допомогти їм у 

подальшому вивченні спеціальних профільних дисциплін, допоможуть 

орієнтуватись у складностях сучасного економічного життя та у вирішенні 

конкретних виробничих завдань. 

 Самостійна робота студентів з курсу «Гроші та кредит» передбачає 

опрацювання лекційного матеріалу, ознайомлення з нормативно-законодавчою 

базою, теоретичних джерел, написання рефератів, роботу над індивідуальним 

творчим завданням, підготовку та організацію можливих презентацій за 

обраною або за запропонованою тематикою. 

 Самостійне опрацювання  матеріалу повинно здійснюватись незалежно 

від того, чи був він викладений на лекційних чи практичних заняттях. Під час 

самостійного опрацювання питань, студенти конспектують матеріал, складають 

тестові завдання за відповідними темами, що полегшить у подальшому 

підготовку до складання заліку. Окрім того, для поглиблення знань студентам 

пропонується написання рефератів за вказаною тематикою. 

 При опрацюванні матеріалу теми студентові слід звернутись до 

законодавчої бази, підручники та рекомендованої літератури. Це дуже важливо, 

оскільки в лекціях висвітлюється не весь матеріал, а лише основні теоретичні 

положення, найбільш актуальні проблеми. Тому для більш глибокого 

усвідомлення сутності питань, що вивчаються в рамках даної дисципліни, 

самостійне опрацювання рекомендованих джерел є необхідним. 

 При виконанні творчих завдань студентам рекомендовано підготувати і 

провести презентацію за обраною темою. Бажано, щоб презентаційні теми 



носили проблемний характер. Процес організації презентаційної форми може 

відбуватись як на індивідуальній основі, так і на основі спільної розробки 

творчого завдання зусиллями малих творчих підгруп у складі академічної 

групи. Результати презентаційних робіт студенти повинні оформити 

відповідним чином – у вигляді звіту. 

 Результати виконання самостійних робіт контролюються на відповідних 

заняттях згідно з робочою навчальною програмою та враховуються під час 

проведення атестації.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1: Походження та розвиток грошей. 

1. Функції та роль грошей в ринковій економіці. 

2. Теорії грошей. 

Література  

1. «Гроші та кредит»: Підручник/за ред.. д-ра екон. Наук, проф.. Савлука 

М.І. – К.: КНЕУ, 2006 р. 

2. Лемківський А. В. «Гроші та кредит»: Навч. посіб./за ред.. Кірейцева 

Г.Г. - К.: «Дакор», 2007 р. 

Тема 2: Суть та структура грошового обороту. 

1. Інфляція; її сутність, види та класифікація по країнах. 

2. Теорії інфляції. 

Література  

1. Зайцев О.В. Гроші та кредит. Лекційне викладення: навч. посіб./ О.В. 

Зайцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010 

2. Колодізєв О.М. Гроші і кредит: підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. 

Колесніченко. – К.: Знання, 2010 

 

Тема 3: Грошова система.  

1. Грошові системи різних країн. 

Література  

1. Коритько Т. Ю. Гроші та кредит: курс лекцій у схемах і табл..: ( для 

студ. екон.спец. усіх форм навчання) / Т. Ю. Коритько, С.Ю. Саплін; 

Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2010 

2. Осадчук С. В. Гроші та банківська справа: навч. посіб. / С. В. Осадчук; 

Нац. акад.. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. – О., 2011 

 

Тема 4: Сутність кредиту та його функції. 

1. Форми кредиту, їх характеристика; позиковий відсоток. 

2. Теорії кредиту. 

Література  



1. Мазур І.М. Гроші і кредит: навч. посіб. / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук; 

МОНМС України, Івано-Франків. ун-т права ім.. Короля Данила 

Галицького. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011 

2. Реверчук С. К. Гроші та кредит: підручник / С.К. Реверчук, В. І. 

Грушко, Л.І. Дмитриченко, І. Г. Скоморович, О. Ю. Сова. – К.: Знання, 

2011 

 

Тема 5: Фінансово-кредитна система держави. 

1. Спеціалізовані кредито-фінансові інститути. 

2. Поняття платіжної системи.  

Література  

1. Лемківський А. В. «Гроші та кредит»: Навч. посіб./за ред.. Кірейцева 

Г.Г. - К.: «Дакор», 2007 р. 

2. Зайцев О.В. Гроші та кредит. Лекційне викладення: навч. посіб./ О.В. 

Зайцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010 

 
Тема 6: Основи організації банківського кредитування. 

1. Відсоткова ставка; порядок нарахування і сплати відсотків. 

Література  

1. Мазур І.М. Гроші і кредит: навч. посіб. / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук; 

МОНМС України, Івано-Франків. ун-т права ім.. Короля Данила 

Галицького. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011 

2. Колодізєв О.М. Гроші і кредит: підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. 

Колесніченко. – К.: Знання, 2010 

 

Тема 7: Фінансовий ринок. 

1. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей. 

Література  

1. «Гроші та кредит»: Підручник /за ред.. Івасика Б.С. – Тернопіль: 

«Карт-бланш», 2000 р. 

2. «Банківські операції»: Підручник/за ред.. д-ра економ. наук, проф.. 

А.М. Мороз – К.: КНЕУ, 2000 р. 

 



Тема 8: Валюта, її види; конвертованість валют. 

1. Характеристика видів валютних систем. 

2. Сутність, форми і роль міжнародного кредиту. 

Література  

3. «Гроші та кредит»: Підручник /за ред.. Івасика Б.С. – Тернопіль: 

«Карт-бланш», 2000 р. 

4. «Банківські операції»: Підручник/за ред.. д-ра економ.наук, проф.. 

А.М. Мороз – К.: КНЕУ, 2000 р. 

 

 

 

 



 

Критерії оцінювання знань самостійної роботи студентів 

з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»  

для підготовки молодших спеціалістів 

галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво» 

спеціальність: 5.03050702 «Комерційна діяльність» 

 

 Оцінка «відмінно» (5 балів) виставляється за умови розуміння студентом 

опрацьованого матеріалу, наявності вмінь репродуктивного характеру. 

 Оцінка «добре» (4 бали) передбачає розуміння студентом набутої 

інформації та оволодіння елементами вміннями для її опрацювання. 

 Оцінка «задовільно» (3 бали) виставляється за умови, що студент розумів 

запропонований для опрацювання матеріал, але в ході відповіді допускає грубі 

помилки та неточності. 

 Оцінка «незадовільно» (2 бали) виставляється у випадку двох завдань  з 

перевагою оцінки за виконання практичного завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


