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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ» 

 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості формування та здійснення ефективної грошово-

кредитної політики для забезпечення сталого економічного розвитку 

країни 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни дасть можливість одержати знання щодо 

дієвих інструментів реалізації грошово-кредитної політики 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1.Застосовувати одержані знання для дослідження слабких та 

сильних сторін грошово-кредитних систем зарубіжних країн та 

України. 

2. Вміти використовувати способи виявлення недоліків вітчизняної 

грошово-кредитної політики та визначати напрямки її 

удосконалення. 

3. Володіти умінням оцінювати результативність застосовуваних 

заходів Центральним банком в сфері регулювання обсягу грошової 

маси. 

4.Використовувати знання для розуміння ступеня доцільності 

вибору адекватних макроекономічній ситуації в країні економічних  

методів та інструментів грошово-кредитної політики.  

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання основ грошово-кредитної політики формує: 

1.Здатність критично оцінювати грошово-кредитні системи різних 

кран та вітчизняну грошово-кредитну систему. 

2. Здатність вирізняти ефективні інструменти грошово-кредитної 

політики залежно від особливостей періоду економічного розвитку 

країни. 

3.Здатність аналізувати ефективність дій державних інституцій та 

Центрального банку щодо розроблення та реалізації грошово-

кредитної політики.   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: функціонування світових та національних 

світових грошово-кредитних систем. Грощово-кредитні системи 

США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії. Еволюція 

та сучасний стан грошово-кредитних систем Центрально-Східної 

Європи. Грошово-кредитна система України. 

      Сутність та сучасні концепції грошово-кредитної політики. 

Грошово-кредитна політика як інструмент макроекономічного 

регулювання. Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитної політики. 

Типи грошово-кредитної політики: рестрикційна, експансіоністська, 

селективна. Основні економічні засоби та методи грошово-кредитної 

політики.  

     Роль Центрального банку в реалізації грошово-кредитної 

політики. Регулювання обсягу грошової маси. Політика  

обов’язкового резервування для комерційних банків. Процентна 

політика. Політика рефінансування комерційних банків. Політика 

управління золотовалютними резервами. Політика відкритого ринку. 

Регулювання імпорту та експорту капіталу. Емісія власних боргових 

зобов’язань та операції з ними. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: дискусія, мозковий штурм, розгляд ситуацій. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін «Економіка», «Макроекономіка», « Фінанси» 

Пореквізити Знання з основ грошово-кредитної політики можуть бути 

використані для написання бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Сушко Н.М. Гроші і кредит: навчальний посібник.– К.:КНТУ, 

2016.–384 с. 

2. Про національний банк України. Про банки і банківську 

діяльність.– К.: Алерта, 2016.–121 с. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

 Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування  

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ викладача Гаврилко Тетяна Олександрівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90  

Е-шаіІ: tetiana.havrylko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник                                                                                                              Гаврилко Т.О. 


