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навчальної дисципліни «Монетарне управління економікою» 

Загальний опис дисципліни 

Сучасний етап розвитку світової фінансової системи характеризується істотною 

трансформацією ролі й функцій центральних банків у системі монетарного регулювання 

економіки у відповідь на фінансові виклики та дисбаланси у структурі грошових і 

фінансових ринків, а також державних фінансів окремих країн. Загальною тенденцією стало 

збільшення ролі центральних банків у збалансуванні грошових ринків та фінансових систем 

завдяки запровадженню макропруденційного регулювання, посиленню координації 

монетарної й фіскальної політик, їхньої реакції на девальваційні та інфляційні процеси, а 

також забезпечення заходів щодо фінансової стійкості банківських систем і убезпечення їх 

від системних ризиків.  

За таких умов помітно розширюються й ускладнюються завдання центральних банків у 

системі монетарного регулювання економіки, зростає їхнє значення в управлінні 

монетизацією та стимулюванні економічного зростання. Вони вимушені поєднувати 

виконання функцій із реалізації економічної політики держави в монетарній сфері та 

антикризового управління, зокрема щодо стримування інфляції й забезпечення фінансової 

стабільності. Така зміна акцентів у ролі та функціях центральних банків потребує уточнення 

їхнього мандату, розроблення й застосування нових підходів, методів та інструментів 

регулювання грошових і фінансових ринків на основі адекватної грошово-кредитної 

політики. 
Метою дисципліни є підготовка  професійно-компетентного фахівця з високим рівнем 

фінансової  грамотності у сфері монетарної політики та функціонування центрального банку, як 

важливої складової його професійної культури. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних 

та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціалізованої 

літератури, наукової активності, самостійної роботи.   

Предметом вивчення дисципліни є визначення особливостей вивчення методологічних та 

методичних питань організації управління економічною стабільністю, чинників, що її забезпечують, 

методів оцінювання діяльності структурних об’єктів за допомогою фінансових показників, вибору 
стратегії управління економічними процесами, способів захисту від ризику. Оволодіння цим курсом 

має виробити у пошукувачів навички практичного використання методів та прийомів оцінювання 

економічних явищ в процесі прийняття управлінських рішень, вміння застосовувати їх у власних 

дослідженнях у сфері фінансів, банківської справи та страхування та у викладацькій 

практиці. 

Навчальна дисципліна «Монетарне управління економікою» є обов’язковою  для  

здобувачів, що навчаються за спеціальністю – 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Вона покликана сформувати у них здатності: 

 здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку монетарної 

політики у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами організації 

управління економікою; 

 здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку економічних 

процесів у поєднанні з дослідницькими інструментами аналізу управління економікою та 

розробляти антикризові заходи щодо забезпечення її стабільності; 

   критичний аналіз і розв’язання системних проблем у сфері монетарного 

управління з використанням дослідницьких та інноваційних методів; 

 здатність застосовувати знання щодо монетарного управління економікою в 

практичних ситуаціях;  

 здатність працювати самостійно та в групі, розробляючи методи та моделі 

монетарного управління економікою. 

Зміст уміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями – використовувати 

фундаментальні закономірності розвитку монетарної політики у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами забезпечення монетарного управління економікою для 

здійснення професійної та наукової діяльності. 

 



Головним завданням курсу «Монетарне управління економікою» є вивчення 

теоретичних та методичних питань щодо монетарного управління економікою. Основні 

завдання вивчення дисципліни: 

1) ознайомлення здобувачів з теоретичними основами монетарного управління 

економікою, його економічною сутністю; 

2) сформувати у здобувачів систему знань про основи організації монетарного управління 

економікою та інструменти монетарного регулювання;   
3) обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення монетарного управління 

економікою як навчальної дисципліни, покликаної сприяти повноцінному розкриттю 

продуктивних можливостей здобувача в його індивідуальних наукових пошуках. 

Вивчення дисципліни передбачає проведення лекцій, семінарів, практичних та 

індивідуальних занять. Окрема частина програмного матеріалу повинна бути засвоєна 

здобувачами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розрахунково-аналітичних 

завдань. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити здобувачів із теоретичними 

школами, напрямками та методологічними аспектами монетарного управління економікою. 

Завдання проведення лекцій: 

 ознайомити здобувачів з основними теоретичними концепціями вітчизняних та 

зарубіжних економістів; 

 сформувати у здобувачів систему основоположних категорій, положень та 

принципів монетарного управління економікою.    

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

Завдання проведення практичних занять: 

 домогтися гармонійного поєднання наукових знань та навчальних  умінь; 

 сформувати у здобувачів критичне мислення для кращого розуміння монетарних 

процесів, які відбуваються в економіці; 

  налаштувати здобувачів на наукові пошуки в економічній сфері. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

 здатність застосовувати методи, інструменти та технології монетарного управління 

економікою за напрямом досліджень. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

 розуміти загальні принципи та методи монетарного управління економікою, а 

також застосувати їх у власних дослідженнях у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та у викладацькій практиці. 


