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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА 

ПОЛІТИКА» 
 

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) 

Діяльність Національного банку України, його основні функції та 

повноваження, а також фінансові інструменти, за допомогою яких 

регулюється грошово-кредитна політика в державі. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних та 

прикладних знань в системі монетарної політики та 

функціонування центрального банку, його ролі і місця в 

проведенні грошово-кредитної політики, забезпечення стійкості 

національної валюти, стабільності банківської системи, 

оптимальної організації платіжної системи і динамічного розвитку 

економіки в умовах ринкових відносин.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
- Вміння визначати закономірності та специфіку розвитку 

грошово-кредитного ринку в Україні та ЄС;  

- Розуміння основних концептуальних положень і принципів 

грошово-кредитного регулювання центральним банком.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання теорії та практики грошово-кредитного регулювання 

центральним банком, методології та інструментарію дослідження 

грошово-кредитного ринку в сучасних умовах дозволяє оцінювати 

стан грошово-кредитного ринку за ключовими індикаторами його 

розвитку, аналізувати стан та проблеми розвитку грошово-

кредитного регулювання в країні, розробляти рекомендації щодо 

подальшого розвитку основних сегментів грошово-кредитного 

ринку (зокрема, грошового, кредитного, депозитного, валютного, 

міжбанківського) та коригування кон’юнктури грошово-

кредитного ринку (зокрема, процентних ставок та рівня 

конкуренції на ринку). 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Статус та основні напрямки діяльності 

центральних банків. Національний банк України. Емісія грошей та 

регулювання готівкового грошового обігу. Рефінансування банків. 

Організація та регулювання платіжної системи. Регулювання 

діяльності банків. Банківський нагляд. Центральний банк як 

банкір і фінансовий агент уряду. Грошово-кредитна політика та її 

інструменти. Валютна політика. Валютне регулювання і контроль. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн, проблемний 

виклад матеріалу, поточний контроль знань  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

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

«Мікроекономіка», « Фінанси» 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна 

політика: навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни . Суми.2009.  

2. Кузнецова С.А. Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська 

система: навчальний посбник. Київ. 2014.  

3. Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції: навчальний 

посібник – 2-ге видання. Київ.2012. 

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) МАРТИНЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 

Посада: професор  

Науковий ступінь: д.е.н. 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача: 

Тел.: 0673883135 

E-mail: vasyl.martynenko@npp.edu.ua 

Робоче місце: кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності         Антипенко Н.В. 

 

Розробник                                                                                                              Мартиненко В.П. 
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