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Назва дисципліни Монетарна політика центрального банку 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА (-ІВ) 

Викладачі Н.П.Шульга Н.О. Маслова 
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Електронна сторінка курсу в 

системі дистанційного навчання 

КНТЕУ 

 

Консультації за розкладом викладачів 
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Освітній ступінь  доктор філософії 
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Кількість  кредитів – 3 

Співвідношення аудиторних годин і самостійної роботи: 
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Пререквізити знання філософії науки (теорії пізнання, закономірності розвитку наукових 

систем та інші)  

Анотація Дисципліна охоплює  всі тематичні блоки,  що необхідні докторам філософії для 

формування системи спеціальних знань про концептуальні засади монетарної 

політики центрального банку; економічну природу та впровадження 

інфляційного таргетування; інструменти монетарної політики та їх вплив 

на банківську систему й економіку країни; регулювання ліквідності 

банківського сектора; макроекономічні умови, ризики  зовнішнього та 

внутрішнього середовища та комунікації монетарної політики; умови 

реалізації, основні заходи та оцінка результативності монетарної політики 

НБУ. 
Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів (візуального супроводження): Microsoft Visio. 

 

Методи навчання Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: 

- лекції (оглядова / тематична / проблемна / із запланованими помилками); 

- семінарські/ практичні/ (презентація / дискусія / комунікативний метод / 

«мозковий штурм» / робота в малих групах та ін.). 

 

Мета та завдання Метою дисципліни є формування системи знань з методології та 

інструментарію монетарної політики центрального банку. 

Завдання дисципліни: 

розкриття змісту основних цілей, принципів та особливостей 

монетарної політики НБУ; 

вивчення стандартних та нестандартних інструментів монетарної 

політики центрального банку, їх впливу на банківську систему та 

економіку країни; 

характеристика монетарних інструментів регулювання ліквідності в 
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банківському секторі; 

вивчення режиму інфляційного таргетування та методичних засад 

оцінки ефективності впливу обраного таргету на економічний розвиток 

країни; 

розкриття стратегії монетарної політики НБУ; 

інтерпретація ризиків зовнішнього і внутрішнього середовища  та 

реакції на них центрального банку; 

характеристика комунікаційної політики центрального банку; 

розкриття рівня транспарентності монетарної політики НБУ; 

інтерпретація умов реалізації та основних заходів монетарної 

політики НБУ; 

вивчення концептуальних положень оцінки результативності 

монетарної політики центрального банку. 
 

Результати навчання 

(компетентності) 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами наступних компетенцій: 

Загальні компетентності: 
ЗК 3. Здатність до проведення наукових досліджень із застосуванням новітніх 
методів наукового пошуку, використання загальнонаукових знань при 
застосуванні методів наукових досліджень. 
ЗК 8. Здатність до розробки та обґрунтування висновків і узагальнень щодо 
теоретичних та практичних питань в фінансово-економічній сфері. 
Фахові компетентності за освітньо-науковою програмою 

ФК 1. Здатність до засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і 

практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за 

спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

ФК 4. Здатність до застосування комплексного системного підходу при 

проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, 

пропозицій щодо розробки та реалізації фінансової політики держави, 
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монетарної політики центрального банку, розвитку ринку фінансових послуг, та 

представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних 

методів. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (СХЕМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ) 

  

Н
ав

ч
ал

ьн
и

й
 

ти
ж

д
ен

ь 

О
ц

ін
к
а 

в
 

б
ал

ах
 

В
сь

о
го

, 

го
д

и
н

/ 

к
р
ед

и
ти

 

л
ек

ц
ії
  

п
р
ак

ти
ч
н

і 

за
н

ят
тя

/М
К

  

С
ам

о
ст

ій
н

а 

 р
о
б

о
та

  
 

Форми 

контролю 

ТЕМА 1. Концептуальні положення 

монетарної політики центрального 

банку 

14 2 2 10 

ДС, ПП 1 15 

ТЕМА 2. Економічна природа та 

впровадження інфляційного 

таргетування 

14 2 2 10 

ДС, ПП 2 15 

ТЕМА 3. Інструменти монетарної 

політики та їх вплив на банківську 

систему й економіку країни 

14 2 2 10 

ДС, ПП, 

МБП 
3 20 

ТЕМА 4. Рефінансування банків як 

складова монетарної  

політики НБУ 

14 2 2 10 

ДС, ПП 4 10 

ТЕМА 5. Макроекономічні умови, 

ризики та комунікації 

монетарної політики 

16 4 2 10 

ДС, ПП, 

МБП 
5 20 

ТЕМА  6. Реалізація та 

результативність 

монетарної політики НБУ 

18 4 2 12 

ДС, ПП, 

МБП 
6 20 
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Разом за семестр 90 16 12 62 залік  100 

Умовні позначення: 

ДС- дискусія 

ПП – презентація результатів дослідження 

МБП – моделювання бізнес-процесів 

 

 

 

4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЇХ ОЦІНКА В БАЛАХ 

Теми дисципліни та види робіт  

Тема 1. Концептуальні положення монетарної політики центрального банку 

 

Максимальна 

кількість балів 

Лекція 

1. Наукові школи монетарної політики. 

2. Соціально-економічні передумови проведення 

монетарної політики.  

3. Стратегія монетарної політики Національного 

банку України. 
 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 1,2,4 

Основний: 1, 3, 4 

Додатковий: 2,11, 22 

Інтернет-джерела: 1 

 

Семінарське заняття  
1. Наукова дискусія: цілі та принципи 
монетарної політики центрального банку. 
2. Наукова дискусія: типологія монетарної 
політики в працях зарубіжних та 
вітчизняних вчених. 
3. Презентація проектів. 

 

15 

 

   

Тема 2. Економічна природа та впровадження інфляційного таргетування 
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Лекція 

1. Причини та етапи переходу до 

інфляційного таргетування.  

2. Взаємовідносини Уряду та НБУ стосовно 

досягнення цілей інфляції в поточному році 

та на найближчу перспективу. 

3. Оцінка ефективності впливу обраного 

таргету на економічний розвиток. 

 
Список рекомендованих джерел: 

Нормативно- правові акти: 1,2,6,8,9 

Основний: 1, 2, 3, 4 

Додатковий: 4,5,11,15,17,18,23,28, 29 

Інтернет-джерела: 1, 2 

 

Семінарське заняття  
1. Наукова полеміка щодо сутності 

інфляційного таргетування. 

2. Порівняльний аналіз передумов для 

запровадження режиму інфляційного 

таргетування в різних країнах світу. 

3.  Дослідження стадій реалізації режиму 

інфляційного таргетування 

4.  Презентація проектів. 

 

15 

Тема 3. Інструменти монетарної політики та їх вплив на банківську систему й економіку країни 

 

Лекція 

1. Регулювання норми обов’язкового 

резервування коштів на коррахунку в 

центральному банку та її вплив на 

діяльність банків. 

2. Ключова (облікова) процентна ставка та 

формування її  оптимального її коридору.   

3. Операції на відкритому ринку 

4. Нетрадиційні інструменти монетарної 

політики.  

Семінарське заняття 

1. Дискусія: особливості регулювання 

норми обов’язкового резервування коштів 

на коррахунку в центральному банку в 

умовах економічного зростання та 

фінансової кризи 

2. Моделювання ситуації: якою має бути  

ключова (облікова) процентна ставка 

центрального банку?  

3.Дискусія: напрямки удосконалення та 

20 
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Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти:2,3,4,5,6,12,14 

Основний:, 1,3,5 

Додатковий: 3,7,8.9,10,13,14,16,17,21,29 

Інтернет-джерела: 1,2,3,4,5,6 

 

розвитку інструментів монетарної 

політики НБУ. 

4. Презентація проектів. 
 

Тема 4. Регулювання ліквідності банківського сектору як складова монетарної 

політики НБУ 

 

Лекція 

1. Система рефінансування банків України, 

еволюція розвитку та характеристика її 

основних елементів.  

2. Стандартні інструменти монетарної 

політики  щодо регулювання банківської 

ліквідності. 
 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти:  2,8,9,10,11,12 

Основний: 1, 5 

Додатковий: 3,8,13,19,20,22,28 

Інтернет-джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Семінарське заняття 

1. Дискусія: нестандартні інструменти 

монетарної політики щодо регулювання 

банківської ліквідності: вітчизняний досвід 

2. Обговорення нестандартних інструментів 

монетарної політики щодо регулювання 

банківської ліквідності в зарубіжних країнах. 

3. Презентація проектів. 

10 

Тема 5. Макроекономічні умови, ризики та комунікації 
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монетарної політики 

 

Лекція 1. Ризики зовнішнього та 

внутрішнього середовища та реакція на них  

центрального банку 

1. Вплив зовнішніх чинників на монетарну 

політику НБУ та економічний розвиток 

країни. 

2. Вплив внутрішніх чинників на монетарну 

політику НБУ та економічний розвиток 

країни. 

3. Прогнозні показники макроекономічного 

розвитку країни та їх врахування в 

монетарній політиці НБУ 
 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 2, 6,13.14,15,16 

Основний: 1, 2, 3, 4,5 

Додатковий: 1, 5, 10,18,19,21,23 

Інтернет-джерела; 1,2,3,4,5, 6 

 

Лекція 2. Комунікаційна політика та 

транспарентність діяльності 

центрального банку 

1. Забезпечення комунікації монетарної 

політики центрального банку.  
2. . Розкриття НБУ інформації про цілі, 

принципи, заходи і результати монетарної  

політики; прогноз економічного розвитку країни 

Семінарське заняття 

1. Дискусія: якою має бути комунікаційна 

політика НБУ? 

2. Дискусія: чи достатньо транспарентною є 

діяльність НБУ? 

3. Дискусія: які найбільш значущими є ризики 

монетарної політики НБУ? 

4. Презентація проектів. 

 

20 
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та його можливого впливу на монетарну 

політику. 
 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 2, 6,13.14,15,16 

Основний: 1, 2, 3, 4 

Додатковий: 12,19,31 

Інтернет-джерела: 1,2,3,4,5, 6 

 

Тема 6. Реалізація та результативність 

монетарної політики НБУ 

 

Лекція 1. Основні заходи монетарної 

політики та умови для їх реалізації  

1. Основні заходи монетарної політики НБУ  

на поточний рік 

2. Умови для реалізації основних напрямків 

монетарної політики на поточний рік  

3. Валютна лібералізація в Україні. 
4. Вплив короновіруса на валютний курс в 

Україні.  
 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно- правові акти: 2,3,4,14,15 

Основний: 1, 2, 3, 4,5 

Додатковий: 5,6.11,20,25. 

Інтернет-джерела: 1,2,3,4,5,6 

1. Дискусія: Заходи щодо стабілізації 

ситуації на валютному ринку  

2. Дискусія: якими мають бути  умови 

забезпечення збалансованості грошового 

ринку.  

3. Презентація проектів. 

20 
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Лекція 2. Результативність монетарної 

політики центрального банку 

1. Методичні засади оцінювання 
результативності центрального банку 

2. Координація грошово-кредитної 

(монетарної) та бюджетно-податкової політики 

3. Фактори підвищення результативності 

монетарної політики НБУ.  

4. Монетарна політика НБУ в умовах 

розповсюдження коронавірусної інфекції 

COVID-19. 
 

 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 2,3,4,14,15,16 

Основний: 1, 2, 3, 4,5 

Додатковий: 5,6,11,20,24,25,26. 

Інтернет-джерела: 1,2,3,4,5,6 

 

   

   

Всього  100 

5. ПОЛІТИКА КНТЕУ ТА ОІКУВАННЯ 

Дотримання умов 

доброчесності 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти КНТЕУ» 

Доступний за посиланням: 

https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf 

Можливості У КНТЕУ створено сприятливі умови для навчання, комфортного перебування та проживання 

https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf


C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-725839362\156c780b394af52f0f752d3714d67323.doc 

інклюзивної освіти аспірантів з особливими потребами. Зокрема, забезпечено доступ аспірантів, які пересуваються 

на візках до приміщення університету, гуртожитків (пандуси для заїзду візків, поручні сходових 

майданчиків, кнопки виклику ліфта розміщені на рівні сидячої людини, підйомна платформа в 

корпусі А).  

Аспірантам з особливими потребами для забезпечення їх соціальної адаптації надається 

психологічна підтримка практичних психологів. 

Очікування Організація освітнього процесу та відвідування занять відповідно до «Положення про 

організацію освітнього процесу» 

Доступне за посиланням: 

Оцінювання знань відповідно до «Положення про оцінювання результатів навчання студентів та 

аспірантів». 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf 
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*Примітка: література, що позначена зірочкою, знаходиться у бібліотеці КНТЕУ, в т.ч. мультимедійній 
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