
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  
«Гроші і кредит» 

 
Спеціальність 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» 
Освітня програма Фінанси і кредит 
Освітній рівень Бакалавр 
Статус дисципліни Базова  
Мова викладання Українська  
Курс / семестр 2курс, 1 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та 
годинами навчання 

Лекції – 20 год.   
Практичні – 18 год.   
Лабораторні – 10 год. 
Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового 
контролю 

Екзамен  

Кафедра Банківської справи і фінансових послуг, м. Харків, пр. Науки, 
9А, ауд. Л-44, +38(057) 702-11-86, 
http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Колодізєв Олег Миколайович, завідувач кафедри банківської 
справи і фінансових послуг, професор 
Жуков Владлен Валерійович, доцент кафедри банківської 
справи і фінансових послуг, доцент 
Киркач Світлана Миколаївна, доцент кафедри банківської 
справи і фінансових послуг 
Плескун Інна Володимирівна, викладач кафедри банківської 
справи і фінансових послуг 

Контактна інформація 
викладача (-ів) 

Kolodizev107@ukr.net 
zhukv.vadim@gmail.com 
kirkachsn@ukr.net 
inna.pleskun1993@gmail.com 

Дні занять П’ятниця (лекції) 
Консультації Понеділок 2 пара; очні та дистанційні; відповідно до графіку 

та за домовленістю з ініціативи здобувача; індивідуальні та 
групові 
Мета навчальної дисципліни  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи базових знань з теорії і 
практики використання грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування 

грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики і розвитку 
банківської справи. 

Передумови для навчання 
«Вища математика», «Інформатика і комп`ютерна техніка», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси».  
Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виникнення грошей, грошовий обіг і модель 
грошового ринку 
Тема 1. Сутність і функції грошей 
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 
Тема 3. Грошовий ринок 
Тема 4. Грошові системи 
Змістовий модуль 2. Принципи організації та моделі побудови валютних систем, 
грошово-кредитна політика на сучасному етапі 
Тема 5. Інфляція та грошові реформи 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 
Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей і грошово-кредитна політика 
Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці 
Змістовий модуль 3. Роль і місце кредиту в соціально-економічному просторі. 
Тема 9. Теорія грошей 
Тема 10. Сутність і функції кредиту 
Тема 11. Форми, види і роль кредиту 
Тема 12. Теоретичні засади процента 
Змістовий модуль 4. Система фінансового посередництва на етапі глобалізації 
фінансових відносин 
Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку 
Тема 14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 
Тема 15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління 
Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
ABS «Віртуальний ванк»; «Payments» 

 
Сторінка курсу на платформі 
Мoodle (персональна навчальна 
система) 

Лекційні матеріали, Е-підручник, презентації, навчальні 
фільми, лабораторні роботи, тести,матеріали для 
самостійної роботи та поточного, підсумкового 
контролю дисципліни. 
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=269  

Рекомендовані джерела 
1. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К.: Знання, 2010. – 

615 с.  
2. Гроші та кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Тищенко, О. І. Омельченко / за 

ред. О. М. Колодізєва; кер. проекту В. М. Анохін. – Мультимедійне інтерактивне електрон. 
вид. комбінованого використ. (834 Мб). – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. 
екрана. – ISBN 978-966-676-534-8. 

3. Формування компетентностей на основі тренінгів з навчальної дисципліни «Гроші та 
кредит» (для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація 
«Банківська справа») : навчально-практичний посібник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Тищенко, 
О. І. Омельченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – 136 с. Укр. мова. 

4. Практикум до підготовки і проведення практичних та семінарських занять з 
навчальної дисципліни «Гроші та кредит» : навчально-методичний посібник / О. М. Колодізєв, 
В. Ф. Тищенко, О. І. Омельченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – 328 с. Укр. мова.  

Система оцінювання результатів навчання 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за 
поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 
практичних, семінарських, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів 
(максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 
балів) та підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену. 
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  
Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна участь у роботі на лекційному занятті 5 
Експрес опитування на лекції 5 
Активна участь у роботі на практичних заняттях 4,5 
Активна участь у роботі на лабораторних заняттях 5 
Індивідуальні опитування (домашні завдання) 10,5 
Есе 2 
Письмова контрольна робота 10 
Колоквіум 15 
Презентація результатів самостійної роботи 3 
Екзамен  40 

Максимальна кількість балів 100 
 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 
та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого 
заліку, курсового проекту (роботи), практики, 

тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 
82 – 89 B 

добре 
74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 1 – 34 F 
Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, Політика щодо пропусків занять, 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19518. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри банківської справи і фінансових послуг   
01 вересня 2020 р. Протокол № 19. 
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