
1. Назва модуля: Центральний банк та грошово-кредитна система
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.14_6
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 6
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні

години – 38 (лекції - 18 год., практичні - 20 год.)
6. Лектор: Бондарук Таїсія Григорівна – доктор економічних наук, професор 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: теоретичні  основи  функціонування  та  організації  діяльності

центрального  банку;  методологію  організації  операцій  з  центральним  банком;
механізм грошово-кредитного регулювання центральним банком економіки; основні
напрями співробітництва центральних банків на міжнародному рівні.

уміти:  використовувати набуті  теоретичні  знання для виконання банківських
операцій;  аналізувати  ефективність  інструментів  монетарної  політики  держави  та
напрямів співробітництва з центральними банками інших країн.

Спосіб навчання: аудиторні заняття
8. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: гроші і кредит
кореквізити: банківська система
10. Зміст модуля: 
Статус  та  основна  напрямки  діяльності  центральних  банків.  Національний

бьанк  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. Інструменти грошово-кредитної політики. Валютна
політика. Валютне регулювання і контроль.

11. Рекомендована література:
1. Успаленко,  В.  І. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст]  :

підручник / В. І. Успаленко, Н. Е. Аванесова ; Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. -
Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 207 с.

2.  Центральний банк і  грошово-кредитна політика [Текст]  :  навч.-методичний
посібник  для  студ.  за  спеціальністю  7.050104  "Фінанси"  /  МОН,  молоді  та  спорту
України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти,
Каф. економічної теорії та маркетингу ; [уклад. І. М. Кирилюк ; рец. О. І. Здоровцов, О.
Г. Чирва]. – Умань : [УДПУ імені Павла Тичини], 2011. – 124 с.

3.  Косова  Т.  Д.,  Папаіка  О.  О.,  Арбузов  С.  Г.,  Циганов  О.  Р.,  Дєєва  Н.  Е.
Центральний банк і  грошово-кредитна політика [Текст] :  навч. посібник :  рек. МОН
України для студ. ВНЗ / за ред. Т. Д. Косової, О. О. Папаіки ; МОН України, Донецький
НУЕТ імені М.Туган-Барановського. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 319 с. 

12. Форми  та  методи  навчання: лекції,  семінарські  заняття,  самостійна
робота

13. Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)- усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання.
 Підсумковий  контроль  (30%)  –  залік  (теоретичні  питання,  задачі,  тестові

завдання).
14. Мова навчання: українська.
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