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Центральний банк та грошово-кредитна політика
Дисципліна професійної і практичної підготовки за
вибором студента
Код
К- 46
Семестр
7
Загальна кількість кредитів/годин: 3,5 кредиту / 105годин
Форма контролю
залік
Викладач
к.е.н., доцент Волкова Н.І.
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
«Політична економія», «Макроекономика», «Гроші та
кредит», «Банківська система».
Тип

Місце у структурно-логічній схемі: К-46 Центральний банк і грошово-кредитна політика
викладається на 4 році навчання
Форми навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Критерії оцінювання:
поточний контроль – 100 балів.
Мова викладання:
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Статус і основні напрямки діяльності центральних банків. Національний
банк України як центральний банк країни. Емісія грошей та регулювання
готівкового обігу. Рефінансування банків. Організація та регулювання платіжної
системи. Регулювання діяльності банків. Банківський нагляд. Центральний банк як
банкір і фінансовий агент уряду. Грошово-кредитна політика. Інструменти
грошово-кредитної політики. Валютна політика. Валютне регулювання і контроль.
Програмні результати навчання, які визначено в освітній програмі: Знати
і застосовувати економічні закони, категорії та принципи сучасної економічної
теорії, закономірності розвитку та функціонування ринкової економіки під час
дослідження сучасних фінансово-економічних процесів та явищ (ПРН1).
Вміння виявити особливості фінансово-економічних процесів у сфері
грошових, фінансових і кредитних відносин, що відбуваються на макро- і
мікрорівнях та їх можливий вплив на фінансову діяльність (ПРН2).
Здатність оцінити і встановити взаємозв’язок макроекономічних показників з
показниками грошово-кредитної, бюджетної та фіскальної політики (ПРН10).
Уміння аналізувати і пояснювати сучасний стан і зміни, що відбуваються у
сфері функціонування грошей, кредиту і банків в межах країни та на міжнародному
рівні (ПРН11).

Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння
логіки прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств,
фінансово-кредитних установ та органів державної влади (ПРН12).
Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних
банків, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14).
Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що
відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у
сфері грошового обігу та кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств
(ПРН18).
Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та
страхування,
розуміння
принципів
фінансової
науки,
особливостей
функціонування фінансових систем, фінансової термінології (ПРН19).
Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та
страхування (ПРН28).
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Монетарна політика держави
Тип
Дисципліна професійної і практичної підготовки за
вибором студента
Код
К- 46
Семестр
7
Загальна кількість кредитів/годин: 3,5 кредиту / 105 годин
Форма контролю
залік
Викладач
к.е.н., доцент Волкова Н.І.
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
«Політична економія», «Макроекономика», «Гроші та
кредит», «Банківська система», «Центальний банк і
грошово-кредитна політика»
Місце у структурно-логічній схемі: К-46 Монетарна політика держави
викладається на 4році навчання
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота
поточний контроль – 100 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Монетарна політика держави: поняття, види та інструменти. Грошова
кредитна система та монетарна політика. Монетарна політика в системі факторів
економічного зростання в Україні. Зв'язок монетарної політики з іншими
структурними видами економічної політики держави. Переваги та недоліки
монетарної політики. Перспективи розвитку монетарної політики України.
Грошова маса та її вимір. Зміна пропозиції грошей та її вплив на рівень ділової
активності. Монетарна політика Національного банку України. Монетарна
політика НБУ і комерційні банки. Інструменти монетарної політики.
Програмні результати навчання, які визначено в освітній програмі: Знати
і застосовувати економічні закони, категорії та принципи сучасної економічної
теорії, закономірності розвитку та функціонування ринкової економіки під час
дослідження сучасних фінансово-економічних процесів та явищ (ПРН1).
Вміння виявити особливості фінансово-економічних процесів у сфері
грошових, фінансових і кредитних відносин, що відбуваються на макро- і
мікрорівнях та їх можливий вплив на фінансову діяльність (ПРН2).
Здатність оцінити і встановити взаємозв’язок макроекономічних показників з
показниками грошово-кредитної, бюджетної та фіскальної політики (ПРН10).
Уміння аналізувати і пояснювати сучасний стан і зміни, що відбуваються у
сфері функціонування грошей, кредиту і банків в межах країни та на міжнародному
рівні (ПРН11).
Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння
логіки прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств,

фінансово-кредитних установ та органів державної влади (ПРН12).
Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних
банків, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14).
Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що
відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у
сфері грошового обігу та кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств
(ПРН18).
Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та
страхування,
розуміння
принципів
фінансової
науки,
особливостей
функціонування фінансових систем, фінансової термінології (ПРН19).
Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та
страхування (ПРН28).

