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Вступ
Гроші

та

кредит

–

невід'ємна

частина

суспільної

економіки.

Їх

функціонування об'єднує в неперервний процес виробництво, розподіл та обмін
суспільного продукту.
Гроші та кредит при функціонуванні створюють складні економічні зв'язки,
спроможні як прискорити обмін так і створити труднощі при товарообміні.
Гроші та кредит – це головні інструменти розвитку економіки країни, які
виконують важливі функції. Кредит, як фінансово-економічний інструмент,
прискорює ринкові перетворення, допомагає швидкому перерозподілу грошових
коштів, що дає можливість у стислі строки здійснити відновлення економічного
потенціалу галузей економіки.
Дисципліна «Гроші та кредит» вивчає особу сферу виробничих відносин,
пов'язану з функціонуванням грошей, кредиту, банків, бірж. Цей курс передбачає
поглиблене вивчення студентами організації грошових та кредитних відносин у
ринковому просторі, де реалізуються кредитно-грошові взаємозв'язки. Такі зв'язки
виникають у процесі кругообігу товарів та послуг. Важливою складовою
дисципліни «Гроші та кредит» є вивчення діяльності банків які акумулюють
тимчасово-вільні
промисловості,

грошові
регіонами,

засоби,

перерозподіляючи

верствами

населення,

їх

між

перетворюючи

галузями
грошові

заощадження в капіталовкладення в інтересах виробництва.
Велика увага при вивченні курсу приділяється вивченню зовнішніх
валютних ринків та валютних відносин. Міжнародні валютно-кредитні відносини
є атрибутом відкритих економічних систем, в яких, поряд з діловими операціями в
середині країни включаються міжнародні зовнішньоекономічні зв'язки, практична
реалізація яких потребує використання в розрахунках іноземних валют.
Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців наукового розуміння
сучасної системи грошово-кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів,
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методів та форм їх розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо
застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошовокредитної системи.
Курс передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей
організації та функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного
суспільного відтворення. Навчально-тематичний план вивчення дисципліни
включає такі теми: сутність і функції грошей, грошовий обіг і грошова маса,
грошовий ринок, грошові системи, інфляція і грошові реформи, валютний ринок і
валютні системи, кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм, кредит у
ринкової економіці, фінансові посередники грошового ринку, центральні банки,
комерційні

банки,

міжнародні

валютно-кредитні

установи

та

форми

їх

співробітництва з Україною.
Написання контрольної роботи має сприяти глибокому засвоєнню наукових
праць вітчизняних та зарубіжних економістів, державних законодавчих актів і
програмних документів, освоєння статистичних і фактичних матеріалів з
проблематики, що вивчається.
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1. Зміст та структура контрольної роботи
Рекомендується наступна структура контрольної роботи:
1. Титульний аркуш (додаток 1).
2. Зміст.
3. Вступ.
4. Основна частина, що складається з трьох питань.
5. Висновки.
6. Перелік використаних літературних джерел (бібліографія).
7. Додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми, форми звітності, тощо)
Приблизний

обсяг

структурних

складових

машинописного

варіанту

рекомендується такий:
Вступ – 1 стор.
Основна частина – 20-23 стор.
Висновки – 1-2 стор.
Бібліографія – 1 стор.
Загальний обсяг контрольної роботи має бути у межах 20-25 друкованих
сторінок.
У вступі контрольної роботи обґрунтовується актуальність питань, що
вивчаються, мета і задачі роботи. Вказується об'єкт і перелік питань що підлягає
розгляду.
В основній частині послідовно розкриваються питання згідно варіанту.
У висновках коротко і чітко формулюються найсуттєвіші узагальнення та
пропозиції по вирішенню поставлених завдань, які випливають із змісту
контрольної роботи.
Номер варіанту контрольної роботи визначається порядковим номером
студента у списку.
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2. Оформлення контрольної роботи
Оформлення контрольної роботи має відповідати наступним вимогам:
Титульний лист і текст контрольної роботи може бути рукописним,
надрукованим на друкарській машинці або набраним на комп'ютері.
Текст розміщується на одному боці паперу формату А4 через міжрядковий
інтервал 1.5, до 30 рядків на сторінці з висотою шрифту 1.8мм (комп'ютерний
шрифт – Times New Roman 14)
Текст необхідно друкувати залишаючи краї таких розмірів: лівого – 25-30мм,
правого – 10мм, верхнього та нижнього – 20мм.
Текст контрольної роботи слід виділяти абзацами. Абзац пишуть з нового
рядка з відступом від лівого краю тексту по 15мм або 4 знака для
комп'ютерного чи машинописного тексту.
Матеріал контрольної роботи треба викладати коротко, уникати повторів і
відхилень від теми. Термінологія і визначення показників повинні бути
єдиними та відповідати стандартам. Скорочення слів, як правило, не
допускається, за винятком загальновідомих абревіатур.
Цифровий матеріал, який студент вважає за доцільне вмістити у текст
контрольної роботи, як правило подається у табличної формі. Кожна таблиця
повинна мати заголовок, що відображає її зміст. Таблиці нумеруються
послідовно в межах питання. Перед відповідним заголовком таблиці
розміщують надпис: «Таблиця» із зазначенням її номера. При переносі частини
таблиці на іншій аркуш, слово «Таблиця» і її номер вказують 1 раз зліва над
першою частиною таблиці, а над іншими частинами пишуть слова:
«Продовження таблиці» і вказують номер таблиці.
Контрольна робота може бути проілюстрована схемами, графіками, картами,
діаграмами та ін. Ілюстрації необхідно подавати безпосередньо після тексту (у
тексті) де вони згадані вперше. Ілюстрації в контрольній роботі повинні мати
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найменування, номер і позначатися словом «Рис.» та нумеруватися послідовно
в межах питання.
Якщо студент використовую формули, то вони повинні бути складені
буквами лише одного алфавіту (українського, російського, латинського, тощо).
Формули нумеруються в межах питання.
Нумерація сторінок контрольної роботи має бути наскрізною; номер
сторінки проставляється арабськими цифрами у правому нижньому куті;
титульний аркуш враховується але не нумерується.
З метою зменшення в контрольної роботі великих за обсягом таблиць,
документів, їх доцільно формувати у вигляді додатків. Додатки оформлюються
як продовження контрольної роботи. Кожний додаток повинен починатися з
нової сторінки, мати заголовок, нумеруватися.
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3. Тематика контрольних робіт
Варіант 1.
1.

Походження, сутність і необхідність грошей. Форми грошей і їхня
еволюція.

2.

Державне регулювання грошового обігу: фіскально-бюджетна та
грошово-кредитна політика держави.

3.

Міжнародні валютно-кредитні установи та їхня діяльність в Україні.

Варіант 2.
1.

Функції грошей. Роль грошей у розвитку економіки країни.

2.

Сутність, види і причини інфляції. Особливості інфляції в Україні.

3.

Світова валютна система, її еволюція.

Варіант 3.
1.

Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу.

2.

Причини інфляції. Державне регулювання інфляції. Особливості
державного регулювання в Україні.

3.

Сутність і функції кредиту, теоретичні концепції кредиту.

Варіант 4.
1.

Грошовий обіг і грошова маса. Грошові агрегати та їх аналіз.

2.

Поняття і структура валютного ринку. Види операцій на валютному
ринку.

3.

Основні напрямки діяльності центробанку країни.
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Варіант 5.
1.

Закон грошового обігу. Зміна маси грошей в обороті.

2.

Сутність валюти і валютних відносин. Конвертованість валюти.

3.

Грошово-кредитна політика України, особливості її проведення в
перехідний період.

Варіант 6.
1.

Сутність і функції грошей.

2.

Призначення і структура грошової системи. Еволюція грошових систем.

3.

Комерційний банк як основна ланка кредитної системи. Банківські
послуги.

Варіант 7.
1.

Грошовий ринок: структура, особливості функціонування, моделі ринку.

2.

Конверсійні валютні операції.

3.

Діяльність міжнародних валютно-кредитних установ в Україні.

Варіант 8.
1.

Закон грошового обігу. Грошова маса і швидкість обігу грошей.

2.

Функціонування валютного ринку, види операцій на валютному ринку, їх
характеристика.

3.

Форми, види і функції кредиту.

Варіант 9.
1.

Сутність грошової системи. Створення і розвиток грошової системи в
Україні.

2.

Сутність інфляції і методи її оцінки: кейнсіанство і монетаризм.

3.

Активні операції комерційних банків.
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Варіант 10.
1.

Функціонування грошового ринку. Попит та пропозиція грошей на ринку.

2.

Фінансові посередники грошового ринку та їх функції.

3.

Характеристика основних видів кредиту.

Варіант 11.
1.

Сутність та економічна основа грошового обігу. Модель і структура
грошового обігу.

2.

Особливості інфляції в Україні. Проведення грошових реформ в Україні.

3.

Центробанк країни, його призначення й основні напрямки діяльності.

Варіант 12.
1.

Маса грошей в обороті, грошові агрегати і грошова база. Механізм зміни
маси грошей в обороті.

2.

Валютна система і валютна політика. Особливості формування валютної
системи в Україні.

3.

Банківська система: сутність, принципи побудови і функції. Особливості
функціонування в Україні.

Варіант 13.
1.

Форми, види і функції кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки.

2.

Сутність, призначення і структура грошової системи, види грошових
систем.

3.

Пасивні операції комерційних банків.

Варіант 14.
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1.

Сутність грошей. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей.

2.

Грошово-кредитна і фіскально-бюджетна політика держави.

3.

Поняття, призначення і класифікація комерційних банків. Особливості
розвитку банківської системи в Україні.

Варіант 15.
1.

Види, функції і роль кредиту в розвитку економіки.

2.

Активні операції комерційних банків.

3.

Функціонування грошового ринку, його інституціональна модель.

Варіант 16.
1.

Маса грошей в обороті і механізм її зміни. Грошово-кредитний
мультиплікатор.

2.

Сутність, види, причини інфляції. Економічні і соціальні наслідки
інфляції. Особливості інфляції в Україні.

3.

Діяльність Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Міжнародного банку
реконструкції і розвитку (МБРР) в Україні.

Варіант 17.
1.

Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу.

2.

Фінансові посередники грошового ринку.

3.

Функції і роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних
відносин в Україні.

Варіант 18.
1.

Грошовий обіг і маса грошей в обороті. Механізм зміни маси грошей.

2.

Грошово-кредитна політика, її мети й інструменти.

3.

Сучасний монетаризм як напрямок розвитку кількісної теорії грошей.

Варіант 19.
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1.

Походження і функції грошей. Роль грошей у розвитку економіки.

2.

Необхідність і сутність кредиту.

3.

Послуги комерційних банків.

Варіант 20.
1.

Державне регулювання грошового обігу. Фіскально-бюджетна і грошовокредитна політика держави як інструменти такого регулювання.

2.

Світова валютна система і її еволюція.

3.

Комерційний банк як основна ланка кредитної системи країни.

Варіант 21.
1.

Сутність і структура грошового ринку. Попит та пропозиція грошей.

2.

Конверсійні операції на валютному ринку.

3.

Діяльність міжнародних валютно-кредитних установ та їх
співробітництво з Україною.

Варіант 22.
1.

Грошовий обіг і грошова маса. Закон грошового обігу.

2.

Функціонування валютного ринку. Валютний курс.

3.

Кількісна теорія грошей.

Варіант 23.
1.

Маса грошей в обороті , грошові агрегати і грошова база. Механізм зміни
маси грошей в обороті.

2.

Фінансові посередники грошового ринку і їхньої функції.

3.

Грошово-кредитна політика держави, її інструменти. Особливості її
проведення в Україні.

Варіант 24.
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1.

Функції грошей. Роль грошей у розвитку економіки країни.

2.

Поняття, призначення і класифікація комерційних банків. Банківські
послуги і їхній розвиток в Україні.

3.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і його діяльність в Україні.

Варіант 25.
1. Грошовий обіг, його структура. Маса грошей в обороті.
2. Світова валютна система і її еволюція.
3. Активні операції комерційних банків.
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4. Перелік рекомендованої літератури
1. Конституція України.
2. Закон України «Про Національний банк Украйни» від 20.05.1996
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000
4. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від
05.04.2001
5. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 23.02.2006
6. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи. – 2001.
7. Гроші та кредит / За ред. Б.С. Івасіва. – К., 1999.
8. Гроші та кредит / За ред. М.І. Савлука. – К., 2002.
9. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі.—К: Алерта. – 2004.
10.Долан Є. Дж., Кемпбелл К.Л., Кемпбелл Г.Дж. Деньги, банковское дело
денежно-кредитная политика. – М.; Л., 1991.
11.Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М: Финансы,
ЮНИТИ 1997.
12.Деньги и кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М., 1998.
13.Жуков Є.Ф. Общая теория денег и кредита. – М: Банки и бирджи, 1995.
14.Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості,
відсотка та грошей. – К., 1999.
15. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М., 1995.
16. Финансы. Денежное обращение. Кредит. / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.,
1997.
17. Фридмен. Количественная теория денег. – М., 1996.
18. www.bank.gov.ua - НБУ
19.www.smsc.gov.ua - Держ. комісія з цінних паперів та фондового ринку
України.
20.www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України.
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21.www.ufs.kiev.ua - Український фінансовий сервер.
22.www.finance.com - Фінансовий сервер.
23.www.finport.net - Фінансовий портал.
Періодичні видання
«Банківська справа», «Бізнес», «Бізнес-інформ», «Вісник Національного банку
України», «Галицькі контракти», «Капітал», «Урядовий кур'єр» та ін.
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Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУ
Кафедра "Фінанси транспорту"

Контрольна робота
з дисципліни «Гроші та кредит»

Виконав:
студент (прізвище, ініціали),
шифр
Перевірив: науковий керівник
(прізвище, ініціали,
науковий ступінь, вчене звання)

Київ – рік
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Навчально-методичне видання

ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Методичні рекомендації до самостійного відпрацювання та написання
контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної
форми навчання
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