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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Центральний банк та 

грошово кредитна політика» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». . 

Предметом спеціального курсу «Центральний банк та грошово 

кредитна політика» є фінансово-економічні відносини, які обумовлюють 

виникнення та функціювання центральних банків. Діяльність центрального 

банку України по виконанню своїх головних задач.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Центральний банк 

та грошово кредитна політика » тісно пов’язане з такими дисциплінами, як:  

«Гроші і кредит», «Бухгалтерський облік», «Макроекономіка», «Політична 

економія». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Організаційні засади діяльності центральних банків.  

2. Організація готівкового обороту. 

3. Центральний банк як перший рівень кредитної системи. 

4. Центральний банк – агент уряду. 

5. Контролююча функція банків. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Курс займає місце  одного з основних  у системі  спеціальних 

дисциплін, які формують необхідний рівень  бакалаврів з спеціальності 

“Банківська справа” та Фінанси та повинен забезпечити придбання 

студентами  знань та навиків щодо фундаментальних та практичних питань 

діяльності Національного банку України.  

Мета включає освітню, виховну та практичну складові. Так, освітня 

мета передбачає, що в процесі вивчення навчального матеріалу його 

користувач отримає чітку уяву про усі явища та процеси характерні 

виникненню, становленню діяльності та функціонування центрального 

банку. Виховна мета, в свою чергу, передбачає формування у даного 

користувача певних якостей щодо відповідальності за стратегію та тактику 

поведінки комерційного банку на ринку. Практична мета проявляється у 

цілій низці вмінь та навичок стосовно збору, обробки та узагальнення 

інформації, організації роботи центрального банку по підвищенню 

ефективності функціонування банківської системи країни, та стабільності 

грошової одиниці. Концептуальні основи платіжного балансу. 

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни  

В цілому,  курс центральний банк та грошово - кредитна політика   

направлений на вивчення  факторів та умов виникнення. Специфіки 

діяльності НБУ по управлінню   банківською  та кредитною системами, 

підтримці стабільності гривні. Особливостей виконання НБУ своїх функцій,  



застосування політик, механізмів та інструментів за допомогою яких банк 

вирішує свої задачі та досягає поставлених цілей.  . 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: загальні основи створення та організації роботи центрального 

банку. Особливості формування ресурсів центрального банку, їх 

класифікацію та нормативно правове регулювання.  Статус та основи 

організації центральних банків. Органи управління та структура НБУ. 

Економічні засади діяльності НБУ.  Сутність грошово-кредитної політики . 

Типи грошово-кредитної політики. Передавальний механізм та ефективність 

грошово-кредитної політики. Регулювання готівкового грошового обороту в 

позабанківській сфері.  Характеристики кредитів центрального банку.  

Розвиток кредитних відносин НБУ з банками. Політику рефінансування 

центральним банком комерційних банків. Систему електронних платежів 

(СЕП) НБУ. Роль центрального банку в забезпеченні касового виконання 

державного бюджету. Роль центрального банку в управлінні державним 

боргом. Інструменти валютного регулювання. Платіжний баланс. Порядок 

проведення НБУ дистанційного моніторингу діяльності банків. сутність та 

методи нагляду за діяльністю банків. Розвиток кредитних відносин НБУ з 

банками. Бухгалтерський облік в НБУ.  Звітність НБУ. 

 уміти: відрізняти операції центральних банків, тлумачити 

передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики.  

Розрізняти типи грошово-кредитної політики. Оцінювати політику 

обов’язкових резервних вимог. Робити прогнозування готівкового грошового 

обороту. Розрізняти  характеристики кредитів центрального банку . Описати 

Системи електронних платежів (СЕП) НБУ. Розрахувати боргові параметри 

держави. Проаналізувати платіжний баланс. Сформулювати вимоги для 

отримання банком кредиту в НБУ.  ; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

Тема 1. Національний банк України — центральний банк держави. 

Його роль у системі органів державної влади 

Походження центральних банків. Чинники, що зумовили появу емісійних 

банків. Причини і шляхи створення центральних банків. 

Статус та основи організації центральних банків. Незалежний статус 

центрального банку, його значення та форми реалізації. Особливості 

організації центральних банків США, Німеччини, Великобританії, Японії. 

Основні напрями діяльності центральних банків. Центральний банк — 

емісійний банк держави, центр готівкового грошового обороту, банк банків, 



банкір і фінансовий агент уряду, провідник грошово-кредитної політики, 

регулятивний, інформаційно-статистичний та аналітичний центр грошово-

кредитної системи. 

Операції центральних банків. Особливості та зміст операцій 

центрального банку. Пасиви й активи банку. Відображення операцій у 

балансі центрального банку. 

Перспективи розвитку центральних банків. Співробітництво 

центральних банків на міждержавному рівні та зі світовими валютно-

кредитними і фінансовими організаціями. Створення наднаціональних 

центральних банків. Європейська система центральних банків: структура, 

призначення, статус, органи управління. 

Створення центрального банку в Україні. Попередники Національного 

банку України (НБУ). Правове забезпечення становлення та розвитку НБУ. 

Статус, принципи організації та функціонування НБУ. Підзвітність 

банку, його взаємодія з органами державної влади, економічна самостійність 

банку, централізація та єдність системи банку. 

Органи управління та структура НБУ. Формування та повноваження 

Ради і Правління НБУ. Організаційна та функціональна структура НБУ. 

Основні завдання та права територіальних управлінь НБУ. 

Економічні засади діяльності НБУ. Майно НБУ. Статутний капітал, 

фонди та резерви НБУ на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із 

виконанням його функцій. Кошторис доходів та витрат, порядок його 

затвердження. Податковий режим НБУ. 

 

Тема 2. Грошово -кредитна політика 

Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа. 

Визначення грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Вимоги до 

банківської системи та грошового ринку як до складових інституційної 

основи грошово-кредитної політики. 

Цільова спрямованість грошово-кредитної політики. Визначення 

стратегічних, проміжних і тактичних цілей. Установлення параметрів цілей. 

Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики. 

Основні ланки передавального механізму грошово-кредитної політики у 

короткостроковому та у довгостроковому періодах. Вплив грошово-

кредитної політики на національну економіку. 

Типи грошово-кредитної політики. Політика грошово-кредитної 

рестрикції: спрямованість, умови застосування, види. Політика грошово-

кредитної експансії: спрямованість, умови застосування, види. 

Місце і роль грошово-кредитної політики в загальнодержавній 

економічній політиці. Взаємозв’язок та порівняльний аналіз грошово-

кредитної та фіскальної політики. Кейнсіанський та монетаристський 

підходи до грошово-кредитної політики. 

Особливості визначення та реалізації грошово-кредитної політики в 

Україні на різних етапах перехідного періоду. 



Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики.. 

Інструменти опосередкованого впливу центрального банку на грошовий ринок 

і економічні процеси та інструменти прямого впливу. Інструменти постійної 

дії та разового використання. Інструменти загальної спрямованості та 

селективні. 

Політика обов’язкових резервних вимог: зміст та ефективність. Основні 

складові механізму обов’язкового резервування: визначення бази 

резервування; склад банківських активів, що використовуються для 

задоволення резервних вимог; величина та критерії диференціації норми 

резервування; визначення періоду резервування. Розвиток механізму 

обов’язкового резервування в Україні. Контроль НБУ за дотриманням банками 

норм резервування. 

Політика рефінансування центральним банком комерційних банків: 

зміст, ефективність та особливості застосування політики рефінансування 

Національним банком України в умовах інфляції та в період монетарної 

стабілізації. 

Процентна політика центрального банку: зміст та ефективність. 

Фактори, що визначають рівень облікової ставки центрального банку. 

Розвиток процентної політики НБУ. Чинники, що послабляють вплив 

облікової ставки на динаміку позичкового процента банків у сучасних 

умовах. 

Політика центрального банку на відкритому ринку: зміст та 

ефективність. Характеристика операцій центрального банку на відкритому 

ринку. Розвиток діяльності НБУ на відкритому ринку. Депозитні сертифікати 

НБУ: призначення, порядок розміщення і обігу. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТІВКОВОГО 

ОБОРОТУ 

Тема 3.  Організація готівкового грошового обігу 

Центральний банк — емісійний центр готівкового грошового обороту. 

Монопольне право центрального банку на емісію грошових знаків; чинники і 

характер зміни цієї діяльності центральних банків у ХХ ст. Повноваження 

НБУ як емісійного центру готівкового грошового обороту. Організація 

виготовлення, емісії та обороту грошових знаків. 

Регулювання готівкового грошового обороту в позабанківській сфері. 

Місце готівки в грошовій та платіжній системах. Особливості платіжної 

системи та структури грошової маси в Україні. Основні принципи організації 

готівкового грошового обороту суб’єктів економіки в Україні. Шляхи 

скорочення готівкового грошового обороту в Україні. 

Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Формування 

резервних фондів грошових знаків у Центральному сховищі та в 

територіальних управліннях НБУ. Регулювання оборотної каси установ 

НБУ та порядок здійснення касових операцій. 

Прогнозування готівкового грошового обороту. Зміст прогнозного 

розрахунку касових оборотів банків та його призначення. Організація роботи 



зі складання прогнозного розрахунку в установах НБУ. Прогнозування 

надходження в каси банків торго- 

вельної виручки. Прогнозування видачі з кас банків готівки на оплату праці. 

Складання звітності про касові обороти банків. 

Організація роботи з інкасації та перевезення грошових знаків в 

установах НБУ. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК ПЕРШИЙ 

РІВЕНЬ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 

Тема 4. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками. 

Характеристика кредитів центрального банку. Економічна сутність та 

призначення кредитів. Види кредитів. Редисконтування центральним банком 

векселів, що були дисконтовані банками. Світовий досвід кредитування банків 

(Федеральними резервними банками США і Європейським центральним 

банком). 

Розвиток кредитних відносин НБУ з банками. Селективне адресне 

кредитування банків. Прямі ломбардні кредити та надання кредитів за 

допомогою проведення кредитних аукціонів. Кредити «овернайт» через 

постійно діючу лінію рефінансування. Тендерні кредити. Стабілізаційний 

кредит НБУ. Забезпечення довгостроковими кредитними ресурсами банків, 

які приймають для кредитування інноваційно-інвестиційні проекти. 

Політика рефінансування центральним банком комерційних банків: 

зміст, ефективність та особливості застосування політики рефінансування 

Національним банком України в умовах інфляції та в період монетарної 

стабілізації 

 

Тема 5. Організація міжбанківських розрахунків. 

Характеристика кредитів центрального банку. Економічна сутність та 

призначення кредитів. Види кредитів. Редисконтування центральним банком 

векселів, що були дисконтовані банками. Світовий досвід кредитування банків 

(Федеральними резервними банками США і Європейським центральним 

банком). 

Розвиток кредитних відносин НБУ з банками. Селективне адресне 

кредитування банків. Прямі ломбардні кредити та надання кредитів за 

допомогою проведення кредитних аукціонів. Кредити «овернайт» через 

постійно діючу лінію рефінансування. Тендерні кредити. Стабілізаційний 

кредит НБУ. Забезпечення довгостроковими кредитними ресурсами банків, 

які приймають для кредитування інноваційно-інвестиційні проекти. 

Розрахункове обслуговування банків центральним банком. Міжбанківські 

розрахунки як складова платіжної системи. Класифікаційна характеристика 

міжбанківських розрахунків. Проведення центральним банком міжбанківських 

розрахунків через кореспондентські рахунки комерційних банків. Світовий 

досвід міжбанківських розрахунків. Еволюція міжбанківських розрахунків в 

Україні. 



Система електронних платежів (СЕП) НБУ. Основні принципи 

функціонування СЕП. Структурна побудова СЕП та порядок проведення 

міжбанківських розрахунків. Порівняльна характеристика моделей 

міжбанківських розрахунків за консолідованим коррахунком. 

Перспективи розвитку платіжної системи в Україні. Система 

термінових платежів — новий етап розвитку електронних міжбанківських 

розрахунків. Необхідність та перспективи створення національної системи 

масових електронних платежів в Україні. Роль НБУ у розв’язанні цієї 

проблеми 

 

Тема 6. Центральний банк — банкір і фінансовий агент уряду 

Кредитне, консалтингове і представницьке обслуговування уряду. 

Кредитні відносини НБУ з урядом. Представлення і захист інтересів 

держави на світових ринках і в зовнішніх відносинах. Співробітництво НБУ 

з міжнародними фінансовими інституціями. 

Роль центрального банку в забезпеченні касового виконання 

державного бюджету. Розвиток системи касового виконання бюджету в 

Україні — перехід від банківської системи до казначейської. Розрахункове 

обслуговування Державного казначейства установами НБУ. 

Роль центрального банку в управлінні внутрішнім державним боргом. 

Розміщення НБУ облігацій внутрішньої державної позики. Обслуговування 

державного внутрішнього боргу за дорученням уряду. Депозитарна 

діяльність НБУ на ринку державних цінних паперів. 

Роль центрального банку в управлінні зовнішнім боргом держави. 

Кредитні відносини НБУ з Міжнародним валютним фондом. Управління 

проектами міжнародних кредитних ліній. Регламентація кредитних 

відносин резидентів України з нерезидентами. 

 

Тема 7. Валютне регулювання та контроль 

Валютне регулювання: економічна сутність, необхідність та завдання. 

Валютне регулювання як складова валютної політики держави. Органи 

валютного регулювання. 

Інструменти валютного регулювання. Інструменти опосередкованого 

впливу на валютні відносини і валютний ринок: процентна (облікова) політика 

центрального банку, інтервенції на валютних ринках (стерелізовані і 

нестерелізовані), валютні обмеження. 

Повноваження НБУ як органу валютного регулювання. Установлення 

офіційного обмінного курсу гривні. Регулювання обмінного курсу. 

Регулювання поточних валютних операцій та операцій, пов’язаних з рухом 

капіталу. 

Курсова політика НБУ. Цільова спрямованість та інструменти реалізації 

курсової політики на різних етапах перехідної економіки. 

Платіжний баланс: економічний зміст і роль у системі валютного 

регулювання. Порядок складання платіжного балансу в Україні, його аналіз та 

використання в регулятивній діяльності НБУ. 



Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання. Роль і 

призначення золотовалютних резервів. Формування НБУ золотовалютних 

резервів та їх використання. Управління золотовалютними резервами. 

Валютний контроль: зміст і завдання. Повноваження НБУ у сфері 

валютного контролю. 

 

Тема 8 Регулювання банківської діяльності та нагляд 

Банківський нагляд: сутність та методи нагляду за діяльністю банків. 

Порівняльна характеристика дистанційного моніторингу діяльності банків та 

їх інспектування. 

Порядок проведення НБУ дистанційного моніторингу діяльності 

банків. Нагляд за дотриманням банками економічних нормативів, 

формуванням і використанням резервів на покриття ризиків від проведення 

активних операцій. Аналіз фінансових коефіцієнтів, що характеризують 

діяльність банків. Груповий порівняльний аналіз банків. 

Інспектування банків: планування інспекційних перевірок, підготовка 

до них та порядок проведення. Порядок визначення та застосування 

рейтингової комплексної оцінки діяльності банків за системою CAMEL. 

Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського 

законодавства. Загальна характеристика заходів впливу, що застосовуються 

НБУ. Розроблення та реалізація банками програми фінансового 

оздоровлення. Установлення особливого режиму контролю за діяльністю 

банків. Призначення в банк тимчасової адміністрації: підстави для 

призначення, права та обов’язки тимчасового адміністратора. Зміст та 

порядок примусової реорганізації банків. Ліквідація банків: підстави для 

ліквідації, порядок призначення ліквідатора, зміст ліквідаційної процедури 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК – АГЕНТ 

УРЯДУ 

Тема 9. Методологія платіжного балансу України 

Концептуальні основи платіжного балансу. Класифікація та структурні 

компоненти платіжного балансу. Принцип формування платіжного балансу. 

Інтегрована інформаційна система платіжного балансу . Форми побудови 

платіжного балансу.  

 

Тема 10. НБУ – центр методичного забезпечення організації 

кредитування і грошових розрахунків 

Розвиток кредитних відносин НБУ з банками. Селективне адресне 

кредитування банків. Прямі ломбардні кредити та надання кредитів за 

допомогою проведення кредитних аукціонів. Кредити «овернайт» через 

постійно діючу лінію рефінансування. Тендерні кредити. Стабілізаційний 

кредит НБУ. Забезпечення довгостроковими кредитними ресурсами банків, 

які приймають для кредитування інноваційно-інвестиційні проекти.  

Методичне забезпечення організації грошових розрахунків.  

 



Тема 11. НБУ – центр методичного забезпечення організації 

бухгалтерського обліку в банках 

Суть і види обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку в 

банках. Організація бухгалтерського обліку в банках. План рахунків 

бухгалтерського обліку в банках. Нормативно правове та методичне 

забезпечення  бухгалтерського обліку в банках. Бухгалтерський облік в НБУ. 

Організація та ведення бухгалтерського обліку. План рахунків 

бухгалтерського обліку НБУ. 

Звітність НБУ. Фінансова звітність і статистична звітність грошово-

кредитного та банківського характеру. Режим доступу до звітності НБУ. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. КОНТРОЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ 

БАНКІВ 

Тема 12. Звітність банків 

Суть, призначення та значення звітності. Класифікація звітності банків. 

Фінансова звітність установ НБУ. Статистична звітність установ НБУ. 

Фінансова та статистична звітність комерційних банків. Порядок подання 

звітності. Звітність НБУ. Фінансова звітність і статистична звітність 

грошово-кредитного та банківського характеру. Режим доступу до звітності 

НБУ. 
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3. Методична 

1. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”. 

Схвалені Постановою Правління Національного банку України від 

15.03.2004 р. № 104. 



2. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації 

комерційних банків. Затверджені Постановою Правління 

Національного банку України від 9.10.2000 р. № 395 (із змінами і 

доповненнями). 

 

4. Інформаційні ресурси: 

 

18. http: // www. bank. gov. ua. 

19. http: // www. nau. kiev. ua. 

20. http: // www. rada. kiev. ua. 

21. http: // www.minfin. gov. ua. 

22. http: // www. google. ru. 

23. http:// www. rambler. ru. 

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Підсумкова атестація з навчальної дисципліни «Центральний банк та 

грошово-кредитна політика» – екзамен. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ.  
В якості методів діагностики використовуються: проведення поточного 

опитування,  контрольних робіт за змістовими модулями і тестування; звіти 

за результатами самостійної роботи та індивідуальними завданнями.  

  

Критерії успішності 

Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив 

(виявила) всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння 

вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений 

(ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Зазвичай, оцінка 

«відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та принципи 

сучасної економічної теорії, вільно оперують економічними категоріями та 

інтерпретують графічні економічні моделі, усвідомлюють зв’язки між 

основними економічними явищами та процесами, творчо та коректно 

використовують їх при розв’язанні задач. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив 

(виявила) повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) 

передбачені програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну 

літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 

засвідчили системні знання понять та принципів економічної теорії і здатні 

до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної 

роботи і професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні 

неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих 

результатів та висновків. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням 

передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої 

основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, 

які допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 

контрольних робіт, мали серйозні труднощі у спробах усунути ці помилки 

самостійно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною літературою. Як правило, «незадовільна» оцінка виставляється 

студентам, у яких відсутні знання базових положень сучасної економічної 

теорії або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійної 

діяльності. 

 

 

 
 


