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Рівень вищої освіти 
 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості монетарної політики та  грошово-фінансового сектору 

держави. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у студентів знань з  визначення сутності інструментів 

монетарної політики держави їх переваг та недоліків, аналіз практики 

їх застосування Національним банком України та надання 

рекомендацій із підвищення ефективності монетарного регулювання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- враховувати особливості економічного стану країни та розробляти 

такі механізми монетарного впливу на економіку, які максимально 

зважатимуть на національну специфіку; 

- розробляти комплекс заходів, спрямованих на підтримання 

стабільного попиту на гроші з боку суспільства,; 

- визначити комплекс заходів, спрямованих на підтримання 

стабільності обмінного курсу щодо певної резервної валюти або 

кошика валют; 

- запропоновувати методи досягнення стабільності цін та  

зосереджуватись на відхиленнях у виданих прогнозах інфляції;  

- досліджувати вплив негативних факторів на трансмісійні канали 

грошово-кредитного регулювання.  
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- знання та розуміння сутності та особливостей монетарної політики 

держави; 

- знання та розуміння складових монетарної політики; 

- знання та розуміння основних  інструментів монетарної політики та 

практичне їх застосування; 

- знання та розуміння механізмів впливу різних каналів монетарного 

впливу на економіку; 

- знання та розуміння особливостей прояву монетарних режимів у 

нестабільних економіках. 

    



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та види монетарної політики держави. 

Основні інструменти монетарної політики та практика їх 

застосування. Механізми монетарної політики держави. Монетарна 

політика НБУ та її інструменти. Антиінфляційна монетарна політика. 

Валютна політика та валютне регулювання. Особливості механізму та 

цілей монетарної політики України та їх тенденції. Зарубіжний досвід 

реалізації монетарної політики. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дискусія, мозковий штурм, розгляд ситуацій 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з монетарної політики держави можуть бути використані при 

вивченні дисциплін: «Банківська справа»,  «Банківська система», 

«Операції банків та небанківських кредитних установ», а також під 

час написання бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Кириченко О. А., Денисенко М. П., Гречан А. П., Грищенко І. М. 

Казначейство банку: навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури. 

2016,  – 464 с. 

2. Косова Т.Д., Папаіка О.О., Арбузов С.Г., Циганов О.Р., Деєва Н.Р. 

Центральний банка і грошова-кредитна політика: навч.посібник- К.: 

Центр учбової літератури. 2017,  – 328 с. 

3. Копилюк О. І., Музичка О. М. Банківські операції: навч. посібник.- 

К.: Центр учбової літератури. 2018,  – 536 с. 

4. Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. 

5. Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-

практичний журнал Міністерства фінансів України.  

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

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, 

платформа Google Сlassroom. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, тестування, письмові роботи 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ГОРБАЧОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-

finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/  

Тел.:  

E-mail: oksana.horbachova@npp.nau.edu/ua 

Робоче місце: 2.116 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/50-kafedra-finansiv-bankivskoi-spravy-ta-strakhuvannia/
mailto:oksana.horbachova@npp.nau.edu/ua


спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник           Горбачова О.М. 
 



  


