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Мета дисципліни – формування теоретичних та

практичних знань про грошово-кредитну (монетарну)

політику, функціонування Національного банку України

його роль та місце в проведенні монетарної політики.

Завданням навчальної дисципліни є опанування

студентами знань про основні напрямки діяльності

центрального банку, механізмів та інструментів

проведення грошово-кредитної політики.

Предмет навчальної дисципліни – діяльність

центрального банку в регулюванні грошової маси та

грошового обороту в країні.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спецыальних компетентностей:

• ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

• ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

• ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

• СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 
явища. 

• СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 

• СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
регулювання та регулювання фінансового ринку. 

• СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 



Програмні результати навчання:
• ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 
явищами на різних рівнях економічних систем. 

• ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем. 

• ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури. 

• ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування. 

• ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування). 

• ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



Перелік тем

Тема 1. Напрями діяльності Центральних банків

Тема 2. Національний банк України

Тема 3. Емісія та регулювання грошового обороту

Тема 4. Організація та регулювання платіжної

системи

Тема 5. Банківський нагляд

Тема 6. Рефінансування банків

Тема 7. Грошово-кредитна політика

Тема 8. Інструменти грошово-кредитної політики

Тема 9. Валютне регулювання та контроль
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