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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних 
компетентностей щодо основ діяльності та функціонування центрального банку; 
відповідальності за стратегію та тактику поведінки банку на ринку; набуття вмінь та 
навичок обробки та узагальнення інформації щодо роботи центрального банку. 

2. Завдання: вивчення змісту завдань і основних напрямків монетарної, 
грошово-кредитної політики, діяльності та функціонування центрального банку, 
його ролі і місця, забезпечення стійкості національної валюти, стабільності 
банківської системи, оптимальної організації платіжної системи і динамічного 
розвитку економіки в сучасних умовах. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:  
знання статусу та напрямів діяльності центрального банку; 
знання правової основи діяльності центрального банку; 
знання порядку проведення емісійно-касової роботи в центральному банку; 
розуміння рефінансування центральним банком діяльності комерційних 

банків; 
знання основ організації та регулювання платіжної системи; 
знання порядку регулювання центральним банком діяльності банків другого 

рівня; 
знання порядку регулювання центральним банком діяльності небанківських 

фінансових установ; 
розуміння методики здійснення банківського нагляду за діяльністю банків 

другого  рівня; 
розуміння методики здійснення банківського нагляду за діяльністю 

небанківських фінансових установ; 
знання класифікації державного боргу та порядку здійснення платежів з 

погашення та обслуговування державного боргу; 
розуміння основ формування валютної політики; 
знання основних засад грошово-кредитної політики та фінансових 

інструментів грошово-кредитної політики 
застосування знань і розумінь: 
уміння оцінювати стан грошового ринку, банківської системи, небанківського 

фінансового сектору; 
уміння вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин центрального 

банку і банків другого рівня, центрального банку та уряду; 



уміння аналізувати поточний стан готівкового грошового обігу та самостійно 
формулювати перспективи його оптимізації; 

уміння аналізувати і оцінювати показники, що характеризують структуру 
грошової маси, та оцінювати вплив центрального банку на грошову масу; 

уміння виконувати розрахунки економічних нормативів, що регулюють 
діяльність комерційних банків; 

уміння оцінювати ефективність механізму грошово-кредитної політики. 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності центральних банків 
Тема 1. Виникнення центральних банків, їх задачі та функції 
Тема 2. Регулювання готівкового грошового обігу та емісія грошей 
Змістовий модуль 2. Діяльність центральних банків у сфері регулювання 

банківської діяльності 
Тема 3. Кредитні відносини центральних банків з комерційними банками 
Тема 4. Організація міжбанківських розрахунків 
Тема 5. Кредитно – розрахункове обслуговування уряду 
Тема 6. Валютне регулювання та контроль 
Тема 7. Регулювання банківської діяльності та нагляд 
Тема 8. Нагляд за ринком небанківських фінансових послуг. 
Тема 9. Грошово - кредитна політика та інструменти її реалізації 
Тема 10. Центральний банк – інформаційно -аналітичний центр грошово-

кредитної системи 
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