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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі 
он-лайн консультації (слід писати на електронну пошту викладача або телефонувати).

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/tsentralnyj-bank…redytna-polityka 

Інформація про дисципліну Курс спрямований на формування в учасників навчального процесу необхідних знань у галузі монетарної 
політики та функціонування центрального банку, щодо завдань і основних напрямів діяльності 
центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики.

Коротка анотація 
дисципліни

Дисципліна «Центральний банк і грошово-кредитна політика» є вибірковою дисципліною, яка 
викладається в 4 семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі дисципліни Метою навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» є формування 
теоретичних і прикладних знань у галузі монетарної політики та функціонування центрального банку. 
Цілі  навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» - вивчення змісту, завдань і 
основних напрямів діяльності центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної 
політики, за допомогою яких банк регулює пропозицію (масу) і ціну грошей.

https://econom.lnu.edu.ua/course/tsentralnyj-bank-i-hroshovo-kredytna-polityka


Література для вивчення 
дисципліни

Основна література: 
1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV зі змінами та доповненнями. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text. 
2. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. 
Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526  
3. Міщенко В. Центральні банки : організаціно-правові засади : [наук. видання] / В. Міщенко, В. Кротюк. – 
К. : Знання; КОО, 2004. – 372 с.  
4. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : [підручник] / Б. П. Адамик. – Тернопіль : 
Карт-бланш, 2007. – 393 с. 
5. Центральний банк та грошово-кредитна політика : [підручник] / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. 
Савлук [та ін.; за ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної]. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.  
6. КоваленкоВ.В.Центральний банк і грошово-кредитна політика: [навч.- методичний посібн. для самост. 
вивчення дисципліни] / В. В. Коваленко. – Суми : Унів. книга, 2009. – 224 с. 
7. Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті 
розвитку світової економічної теорії : [монографія] / авт. кол.; [за наук. ред.Т. С. Смовженко, канд. екон. 
наук, доц. Г. Я. Стеблій]. – К. : УБС НБУ, 2010. – 271 с.  
8. Формування монетарної політики національного банку в контексті забезпечення сталого розвитку 
економіки України : [монографія] / О. М. Колодізєв, І. О. Губарєва, Є. М. Огородня ; Харків. нац. екон. ун-
т ім. Семена Кузнеця. – Х. : ІНЖЕК, 2015. – 325 с.  
Додаткова література: 
9. Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua. 
10. Офіційна Інтернет-сторінка Базельського комітету з банківського нагляду. URL: https://www.bis.org/
bcbs/index.htm. 
11. Офіційна Інтернет-сторінка Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.IMF.org  
12.Офіційна Інтернет-сторінка Європейського центрального банку. URL: https://www.ecb.europa.eu/home/
html/index.en.html. 
13. Офіційна Інтернет-сторінка Федеральної резервної системи. URL: https://www.federalreserve.gov.  
14. Офіційна Інтернет-сторінка Центрального банку Китайської республіки. URL: https://www.cbc.gov.tw/
tw/mp-1.html. 
15.Офіційна Інтернет-сторінка Форуму провідних міжнародних фінансових установ : [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : www.flifi.org.ua.



Обсяг курсу Для очної форми навчання: 64 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 32 години практичних 
занять та 86 годин самостійної роботи; для заочної форми навчання: 12 годин аудиторних занять, з них 8 
годин лекцій, 4 години практичних занять та 138 годин самостійної роботи.

Очікувані результати 
навчання

Після завершення курсу студент буде:  
 - знати: правову основу діяльності НБУ; основні засади грошово-кредитної політики; організацію 
грошового обігу; фінансові інструменти грошово-кредитної політики; формування попиту та пропозиції 
на гроші; основи формування валютної політики; порядок проведення емісійно-касової роботи в НБУ; 
методику здійснення банківського нагляду за діяльністю банків другого рівня; 
 - вміти: розраховувати значення грошових агрегатів; визначати норми обов’язкових резервів для 
комерційних банків; проводити оцінку показників щодо грошового обігу; визначати чинники, що 
впливають на розмір облікової ставки НБУ; аналізувати фінансову звітність діяльності НБУ; визначати 
обсяги кредитування для підтримки ліквідності банківської системи; аналізувати стан платіжного балансу.

Ключові слова Центральний банк, монетарна політика, інструменти грошово-кредитного регулювання, емісія грошей, 
облікова ставка, інфляційне таргетування, рефінансування.

Формат курсу Очний / заочний

Теми ДОДАТОК (схема курсу)

Підсумковий контроль, 
форма

залік

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін програми підготовки бакалаврів, а 
саме «Фінанси», «Гроші та кредит».

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під час 
викладання курсу

Презентація, лекції, колаборативне навчання, проектно-орієнтоване навчання (проектування 
індивідуальної траєкторії підготовки проєктів стартапу), практичні кейси, дискусія.

Необхідні обладнання Проектор 
Інформаційно-комп’ютерне забезпечення



Критерії оцінювання 
(окремо для кожного виду 
навчальної діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 75% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 75; 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; 
 • залік: виставляється за підсумками навчання упродовж семестру. Максимальна кількість балів 100. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення 
кейсів тощо).  
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи учасників курсу будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших слухачів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є 
підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 
практичні зайняття курсу. У будь-якому випадку слухачі зобов’язані дотримуватися усіх строків 
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  
Література. Уся література є доступною, її можна знайти самостійно, інформація може бути надана 
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Слухачі заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 
бали за модуль. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.



Питання до заліку 1. Валютна політика НБУ і засоби її реалізації.  
2. Види банківського нагляду.  
3. Виникнення емісійних банків і форми їх організації.  
4. Емісійно-касові операції установ НБУ.  
5. Зміст і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.  
6. Інституційна будова банківського нагляду, статус і повноваження його органів.  
7. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку.  
8. Курсова (облікова) політика НБУ.  
9. Методи валютного регулювання та їх характеристика. 
10. Міжбанківські розрахунки: суть і способи реалізації.  
11. Необхідність і завдання нагляду за діяльністю комерційних банків.  
12. Операції НБУ з касового обслуговування державного бюджету.  
13. Операції центральних банків на відкритому ринку.  
14. Політика “дорогих грошей”: сутність і практична реалізація.  
15. Політика «дешевих грошей»: сутність і практична реалізація.  
16. Політика обов’язкових мінімальних резервів.  
17. Регулювання  банківської  діяльності,  його  суть,  завдання  і  органи, що його здійснюють.  
18. Рейтингова оцінка діяльності банків: практика НБУ.  
19. Реорганізація і ліквідація банків.  
20. Ресурси центральних банків і їх розміщення.  
21. Робота НБУ з проблемними банками.  
22. Роль НБУ в запровадженні системи масових електронних платежів.  
23. Становлення і статус НБУ.  
24. Статус центральних банків і ознаки їх незалежності.  
25. Суть і функції центральних банків.  
26. Типи грошово-кредитної політики.  
27. Центральний банк – банк банків. 
28. Центральний банк – орган регулювання економіки країни грошово-кредитними методами.  
29. Прибуток НБУ: формування і розподіл.  
30. Відносини  НБУ  з  міжнародними  фінансово-кредитними  організаціями.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу.



ДОДАТОК 

Схема курсу «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для очної форми навчання 

Тиждень 
/ год. Тема, короткі тези

Форма 
діяльності 
(заняття) 
лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота)

Література. 
Ресурси в 
Інтернеті

Завдання, год
Термін 

виконання

1-2 / 
4 год.

Тема 1. Центральний банк у системі грошово-
кредитного регулювання економіки 
Місце та роль центрального банку в економіці 
країни. 
Організаційно-правова характеристика 
центрального банку, правове забезпечення  
статусу НБУ.  
Структура центрального банку. Особливості 
структури НБУ (регіональної та функціональної). 
Рада НБУ: особливості формування та діяльності. 
Правління НБУ: особливості формування та 
діяльності. 
Функції та операції НБУ.

Лекція: 
презентація  

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

1 тиждень

1-2 / 
 4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

2 тиждень



3-4 /  
4год.

Тема 2. Грошово-кредитна політика, її суть та 
цілі 
Сутність грошово-кредитної політики, її 
економічний зміст. 
Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитного 
регулювання. 
Типи грошово-кредитної політики. 
Завдання та цілі грошово-кредитного 
регулювання економіки. 
Роль та місце монетарної політики у 
загальноекономічній політиці держави. 
Цілі грошово-кредитної політики НБУ, їх генезис.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

3 тиждень

3-4 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

4 тиждень

5-6 /  
4 год.

Тема 3. Інструменти реалізації грошово-
кредитної політики НБУ  
Класифікація інструментів грошово-кредитного 
регулювання. 
Адміністративні інструменти впливу 
центрального банку на основні параметри 
грошового обігу. 
Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх 
застосування. 
Розвиток політики обов’язкового резервування в 
Україні. 
Регулювання облікової ставки та банківського 
процента як інструмент монетарної політики. 
Операції на відкритому ринку як інструмент 
грошово-кредитного регулювання. 
Дієвість інструментів грошово-кредитного 
регулювання в Україні.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

5 тиждень

5-6 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

6 тиждень



7-8 /  
4 год.

Тема 4. Організація грошового обігу 
Національним банком України 
НБУ – організатор грошового обігу в країні. 
Принципи грошового обігу. 
Емісійна діяльність НБУ.  
Пропозиція грошей. Роль НБУ в формуванні 
пропозиції грошей. 
Грошовий мультиплікатор. Механізм утворення 
грошей комерційними банками. 
Швидкість обігу грошей, значення для 
монетарного регулювання економіки. 
Показник монетизації, значення для монетарного 
регулювання економіки. 
Методи регулювання грошового обігу НБУ.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

7 тиждень

7-8 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

8 тиждень

9-10 /  
4 год.

Тема 5. Кредитні відносини Національного 
банку України з банківськими установами 
Економічна суть кредитних відносин 
центральних банків з комерційними банками. 
Основні методи рефінансування комерційних 
банківських установ. 
Рефінансування банків шляхом операцій на 
відкритому ринку. 
Стабілізаційні кредити НБУ. 
Проведення НБУ операцій купівлі/продажу 
державних цінних паперів на відкритому ринку. 
Депозитні сертифікати Національного банку, 
сфера їх застосування. 
Операції репо, порядок їх здійснення та 
особливості.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

9 тиждень

9-10 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

10 тиждень



11-12 /  
4 год.

Тема 6. Валютна політика Національного 
банку України 
Значення центрального банку у регулюванні 
зовнішньоекономічних відносин. 
Поняття і завдання валютного регулювання і 
контролю. 
Суб’єкти та об’єкти валютного регулювання. 
Методи валютного регулювання, їх застосування. 
Регулювання валютних курсів, їх методи. Курсова 
політика НБУ. 
Офіційні валютні резерви та управління ними. 
Регулювання НБУ поточних валютних операцій. 
Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом 
капіталу.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

11 тиждень

11-12 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

12 тиждень

13-14 /  
4 год.

Тема 7. Регулювання банківської діяльності та 
нагляд 
Економічна суть, необхідність та завдання 
банківського регулювання і нагляду. 
Принципи банківського нагляду. 
Основні напрями регулювання НБУ діяльності 
комерційних банків. 
Порядок створення та реєстрація комерційних 
банків в Україні. 
Ліцензування банківських операцій в Україні. 
Економічні нормативи діяльності комерційних 
банків. 
Методи банківського нагляду. 
Безвиїзний нагляд, його особливості. 
Інспекційні перевірки банків на місцях. 
Заходи впливу, що застосовуються до 
комерційних банків за порушення ними 
банківського законодавства. 
Реорганізація та ліквідація комерційних банків.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

13 тиждень

13-14 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

14 тиждень



15-16 /  
4 год.

Тема 8. Обслуговуючі функції Національного 
банку України 
Основи організації кореспондентських відносин 
між банками. 
Міжбанківські розрахунки, їх характеристика. 
Система електронних платежів НБУ. 
Моделі обслуговування консолідованого 
коррахунку комерційного банку. 
Напрями розвитку платіжної системи України. 
Система термінових переказів, перспективи її 
розвитку. 
Особливості здійснення розрахунків через 
платіжні системи провідних країн світу.  
Виконання центральними банками функції 
фінансового агента уряду. 
Обслуговування та управління державним 
боргом. 
Участь центрального банку у касовому виконанні 
державного бюджету.

Лекція: 
презентація 

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до аудиторних 
занять (опрацювання 

прослуханого лекційного 
матеріалу; вивчення 

окремих тем або питань, 
що передбачені для 

самостійного опрацювання; 
виконання домашніх 
завдань; підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до контрольних 
робіт та інших форм 
поточного контролю) - 

10,75 год.

15 тиждень

15-16 /  
4 год.

Практичне 
заняття: 
дискусія, 

розв’язування 
кейсів, групова 

робота

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

16 тиждень



Схема курсу «Центральний банк і грошово-кредитна політика»для заочної форми навчання 

Тема, короткі тези

Форма 
діяльності: 
лекція

Література. 
Ресурси в 
Інтернеті

Форма 
діяльності: 
практичне 
заняття

Завдання, год

Тема 1. Центральний банк у системі грошово-кредитного 
регулювання економіки 
Місце та роль центрального банку в економіці країни. 
Організаційно-правова характеристика центрального банку, правове 
забезпечення  статусу НБУ.  
Структура центрального банку. Особливості структури НБУ 
(регіональної та функціональної). 
Рада НБУ: особливості формування та діяльності. 
Правління НБУ: особливості формування та діяльності. 
Функції та операції НБУ.

Лекція  
(2 год.)

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до 
аудиторних занять 

(опрацювання 
прослуханого 
лекційного 

матеріалу; вивчення 
окремих тем або 
питань, що 

передбачені для 
самостійного 
опрацювання; 

виконання домашніх 
завдань; підготовка 
до практичних 
занять; підготовка 
до контрольних 

робіт та інших форм 
поточного 

контролю) 17,25 год.

Тема 2. Грошово-кредитна політика, її суть та цілі 
Сутність грошово-кредитної політики, її економічний зміст. 
Суб’єкти та об’єкти грошово-кредитного регулювання. 
Типи грошово-кредитної політики. 
Завдання та цілі грошово-кредитного регулювання економіки. 
Роль та місце монетарної політики у загальноекономічній політиці 
держави. 
Цілі грошово-кредитної політики НБУ, їх генезис.

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.



Тема 3. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ  
Класифікація інструментів грошово-кредитного регулювання. 
Адміністративні інструменти впливу центрального банку на основні 
параметри грошового обігу. 
Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування. 
Розвиток політики обов’язкового резервування в Україні. 
Регулювання облікової ставки та банківського процента як інструмент 
монетарної політики. 
Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитного 
регулювання. 
Дієвість інструментів грошово-кредитного регулювання в Україні.

Лекція  
(2 год.)

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Практичне 
заняття (2 
год.)

Тема 4. Організація грошового обігу Національним банком України 
НБУ – організатор грошового обігу в країні. Принципи грошового обігу. 
Емісійна діяльність НБУ. Первинна та вторинна емісія. 
Структура грошової маси. Грошові агрегати. 
Грошова база. Взаємозв’язок грошової бази з грошовою масою. 
Пропозиція грошей. Роль НБУ в формуванні пропозиції грошей. 
Грошовий мультиплікатор. Механізм утворення грошей комерційними 
банками. 
Швидкість обігу грошей, значення для монетарного регулювання 
економіки. 
Показник монетизації, значення для монетарного регулювання 
економіки. 
Методи регулювання грошового обігу НБУ.

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.



Тема 5. Кредитні відносини Національного банку України з 
банківськими установами 
Економічна суть кредитних відносин центральних банків з 
комерційними банками. 
Основні методи рефінансування комерційних банківських установ. 
Рефінансування банків шляхом операцій на відкритому ринку. 
Стабілізаційні кредити НБУ. 
Проведення НБУ операцій купівлі/продажу державних цінних паперів 
на відкритому ринку. 
Депозитні сертифікати Національного банку, сфера їх застосування. 
Операції репо, порядок їх здійснення та особливості. 
Світовий досвід рефінансування комерційних банків.

Лекція  
(2 год.)

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Підготовка до 
аудиторних занять 

(опрацювання 
прослуханого 
лекційного 

матеріалу; вивчення 
окремих тем або 
питань, що 

передбачені для 

Тема 6. Валютна політика Національного банку України 
Значення центрального банку у регулюванні зовнішньоекономічних 
відносин. 
Поняття і завдання валютного регулювання і контролю. 
Суб’єкти та об’єкти валютного регулювання. Органи валютного 
контролю в Україні, їх повноваження. 
Методи валютного регулювання, їх застосування НБУ. 
Регулювання валютних курсів, їх методи. Курсова політика НБУ. 
Офіційні валютні резерви та управління ними. 
Регулювання НБУ поточних валютних операцій (торговельних і 
неторговельних). 
Регулювання НБУ операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.



Тема 7. Регулювання банківської діяльності та нагляд 
Економічна суть, необхідність та завдання банківського регулювання і 
нагляду. 
Принципи банківського нагляду. 
Система органів нагляду у зарубіжних країнах. 
Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків. 
Порядок створення та реєстрація комерційних банків в Україні. 
Ліцензування банківських операцій в Україні. 
Економічні нормативи діяльності комерційних банків. 
Методи банківського нагляду, їх застосування у різних країнах. 
Безвиїзний нагляд, його особливості. 
Інспекційні перевірки банків на місцях. 
Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення 
ними банківського законодавства. 
Реорганізація та ліквідація комерційних банків. 
Процедура банкрутства.

Лекція  
(2 год.)

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

Практичне 
заняття (2 
год.)

питань, що 
передбачені для 
самостійного 
опрацювання; 

виконання домашніх 
завдань; 

підготовка до 
практичних занять; 
підготовка до 

контрольних робіт 
та інших форм 
поточного 

контролю) 17,25 год.

Тема 8. Обслуговуючі функції Національного банку України 
Основи організації кореспондентських відносин між банками. 
Міжбанківські розрахунки, їх характеристика. 
Система електронних платежів НБУ. 
Моделі обслуговування консолідованого коррахунку банку. 
Напрями розвитку платіжної системи України. 
Система термінових переказів, перспективи її розвитку. 
Особливості здійснення розрахунків через платіжні системи провідних 
країн світу.  
Виконання центральними банками функції фінансового агента уряду. 
Обслуговування та управління державним боргом. 
Участь центрального банку у касовому виконанні державного бюджету.

Основна 
література: 

1-8. 
Інформаційні 
ресурси: 

9-15.

8 год. 4 год. 138 год.
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