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Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS 120 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Лабораторних занять: 0 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 5 

семестр. 

Мова викладання: українська. 

 

Мета навчальної дисципліни «Основи економічної теорії електронних грошей 

та криптовалют» полягає в засвоєнні майбутніми фахівцями навичок аналізу 

при вирішенні економічних завдань, самостійного і кваліфікованого 

оцінювання конкретних економічних ситуацій, формуванні економічного 

мислення майбутнього економіста, розумінні студентами змісту і значення 

економічної інформації щодо діяльності певних економічних суб’єктів. 

 

Загальні компетентності 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 



 

Результати навчання 

1. Знати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

Теми що розглядаються 

 

Тема 1. Гроші та грошово-кредитна політика 

1. Виникнення грошей 

2. Суть, функції та види грошей 

 

Тема 2. Правовий режим та недоліки використання криптовалют  

1. Правовий режим криптовалют 

2. Недоліки використання криптовалют  

 

Тема 3. Ринок грошей 

1. Попит та пропозиція грошей 

2. Грошова маса 

3. Рівновага на ринку грошей 

 

Тема 4. Грошово-кредитна політика в умовах поширення крипто валютних 

систем 

1. Інструменти грошово-кредитної політики 

2. Ефективність грошово-кредитної політики в умовах поширення крипто 

валютних систем 



 

Тема 5. Макроекономічна рівновага 

1. Сукупний попит 

2. Сукупна пропозиція 

3. Взаємозв'язок сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічна 

рівновага 

 

Тема 6. Фіскальна політика в умовах поширення крипто валютних систем 

1. Дискреційна фіскальна політика 

2. Фінансування дефіциту та ліквідація профіциту 

3. Недискреційна фіскальна політика 

4. Недоліки фіскальної політики 

 

Тема 7. Особливості застосування та порівняння ефективності фіскальної та 

грошово-кредитної політики в умовах поширення крипто валютних систем 

1. Ефективність грошово-кредитної політики 

2. Ефективність фіскальної політики 

3. Особливості застосування фіскальної та грошово-кредитної політики 

 

Тема 8. Негативні наслідки поширення крипто валютних систем для 

національної та світової економіки 

1. Негативні наслідки поширення крипто валютних систем для національної 

економіки 

2. Негативні наслідки поширення крипто валютних систем для світової 

економіки 

 

Форма та методи навчання 

За програмою навчання передбачено проведення лекційних та 

практичних занять та завдань для самостійної роботи студентів.  



Лекція покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової 

галузі, а також визначити напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів 

навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Семінарські заняття передбачають розширення, поглиблення й 

закріплення теоретичних знань і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння 

навчального матеріалу, розвиток вмінь і навичок, наукового мислення й усного 

мовлення студентів. 

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння навчальним 

матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час та передбачає 

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, які передбачено для самостійного опрацювання; 

підготовку до виступу на практичному занятті; вирішення і письмове 

оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру; підготовку 

конспектів навчальних чи наукових текстів; підготовку до модульного 

контролю.  

 

Методи контролю 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Мснови 

економічної теорії електронних грошей та криптовалют» передбачають 

лекційні та семінарські заняття. Оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи включають: 

1) Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних, семінарських занять. Оцінювання знань студента під 

час семінарських і практичних занять та виконання індивідуальних завдань 

проводиться за такими критеріями: 



розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 

ситуацій, розв'язанні задач та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться в таких 

формах: 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

перевірка есе за заданою тематикою; 

проведення поточного тестування; 

експрес-опитування. 

2) Підсумковий/семестровий контроль, що проводиться відповідно до 

графіку навчального процесу. Підсумковий/семестровий контроль проводиться 

у формі заліку. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лаборатор

ні роботи 

КР 

(КП) 

РГЗ Індивідуальні 

завдання 

Тощо Залік Сума 

100 – – – – – 0 100 

 

 



Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Основна література: 

1. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: 

Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Навчальний посібник. 

– К.: Центр навч. літератури, 2005. 

2. Економічна теорія: Підручник/за ред. Базілевіча В.Д. Київ, 2001. 

3. Економічна теорія: Посібник / За заг. ред. Є.М. Воробйова. – Київ-Харків, 

2001.  

4. Мочерний С. Політична економія: Навч. посіб. – К. 2002. – 687с. 

5. Мочерний С.В. Довбенко М.В. Економічна теорія. – К., 2004. 

6. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К., 2003. 

7. Мочерний С.В. Економічна теорія. – К., 1999. 

8. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник – К., 2000. 

9. Основи економічної теорії / За ред. С. В. Мочерного. – К., 1998. 

10. Основи економічної теорії /За ред. Предборовського В. – К., 2002 



11. Основи економічної теорії: Підручник. / Під ред. Гальчинського А.С., 

Єщенко П.С., Палкіна Ю.І. – К., 1995. 

12. Основи економічної теорії: політекономіний аспект: Підручник / Відп. 

ред. Г.Н.Климко. – К., 2002. 

13. Основи економічної теорії. Підручник. 3- тє вид. / За заг. ред. Ю.В. 

Николенка. – Київ, 2003. 

14. Політекономія: Підручник / За заг. ред.  Ю.В. Николенка. – Київ, 2003. 

15. Політична економія. Навч. посібник / За ред. Кривенка Т. – К., 2002. 

16. Рибалкін В. Основи економічної теорії. – Київ, 2002. 

17. Сіроштан М.А., Григорян Г.М., Тененбаум А.Б. та ін. Політична 

економія: Навч. посібник. – Харків, 1998. 

18. Башнянин Г. І. Мікроекономічна теорія : навч. посібн. / за ред. проф. Г. І. 

Башнянина і доц. О. В. Щедрої. – Львів : Новий світ. – 2000. – 2007. – 640 

с. 

19. Мікроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. 

– 678 с. 

20.  Павленко І. М. Мікроекономіка : навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закладів / І. М. Павленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 287 

с. 

Допоміжна література: 

 

1. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. 

посібник. – К., 2002. 

2. Дорнбуш Р. Фішер С. Макроекономіка. – К.: Основи. 

3. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В.Д. Базилевича. – К., 2001. 

4. Мельникова В. Клімова Н. Макроекономіка. – К., 2004. 

5. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання 

економіки: Підручник. – К., 2000. 



6. Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.- метод. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2002.  

7. Базилевич В. Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / В. Базилевич. – 

К. : Четверта хвиля, 1998. – 248 с. 

8. Базілінська О. Я. Мікроекономіка : навч. посібник для студ. / О. Я. 

Базілінська, О. В. Мініна ; за ред. О. Я. Базілінської. – 2-ге вид., перероб. 

та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 349 с. 

9. Буряк П. Ю. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 

П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк ; Львівська держ. фін. акад. – К. : 

Хай-Тек Прес, 2008. – 367 с. 

10.  Вініченко І. І. Мікроекономіка :навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закладів / І. І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька ; Гуманітарний 

університет "Запорізький інститут державного та муніципального 

управління". – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 266 с. 

11.  Горобчук Т. Т. Мікроекономіка : навч. посібн. / Т. Т. Горобчук. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2004. – 271 с. 

12.  Горошко М. Ф. Мікроекономіка. Тести. Ситуації. Задачі : навч. посібн. / 

М. Ф. Горошко, В. В. Кулішов. – К. :Ніка-Центр, Ельга, 2003. – 360 с. 

13.  Кириленко В. І. Мікроекономіка : навч. посібн. для студентів екон. спец. 

вузів / В. І. Кириленко. – К. : Таксон, 1998. – 336 с. 

14.  Косік А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / 

А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 

2008. – 436 с. 

15.  Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практики : навч. посібн. 

для студ. вищ. навч. закладів освіти / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія, 

2004. – 331 с. 

16.  Лісовий А. В. Мікроекономіка : навч. посібн. / А. В. Лісовий. – 2-ге вид., 

перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 207 с. 



17.  Лісовицький В. М. Мікроекономіка : навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закладів / В. М. Лісовицький. – 3-тє вид., доп. перероб. – К. : Кондор, 

2007. – 163 с. 

18.  Мініна О. В. Мікроекономіка : навч. посібн. / О. В. Мініна, О. Я. 

Базілінська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 349 с. 

19.  Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах : навч. посібн. для студ. вищ. 

навч. закладів / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2007. – 156 с. 

20.  Ястремський О. І. Основи мікроекономіки : підручник / О. І. Яст-

ремський, О. Г. Гриценко. – К. : Знання, 1998. – 674 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : htth://minrd.gov.ua/ru/. 

3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

4. Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

5. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

 

 

 

 

 

 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Мікроекономіка  

Макроекономіка  

Міжнародна економіка  

 

Провідний лектор: _к.е.н. доц. Абрамов Ф.В._ __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 


