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Опис дисципліни 

Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основ управління економікою, 
методів його аналізу та оцінювання, які доцільно використовувати в сучасних умовах, досліджуючи 
механізми його забезпечення. Ця дисципліна відноситься до циклу обов’язкових, які формують 
фаховий світогляд майбутніх науковців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики. Курс «Монетарне управління економікою» охоплює методологічні 
основи аналізу чинників та критеріїв стабільності економічних процесів, методи та прийоми їх 
визначення, тенденцій розвитку та шляхів забезпечення тощо. Цей курс має сприяти формуванню 
висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, банківської діяльності та страхування. 

Головним завданням курсу «Монетарне управління економікою» є 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. 

 
Структура курсу 

 
Годи- 

ни 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

6 / 3 Тема 1. Економічна 
сутність 
монетарного 
управління 
економікою та 
фактори впливу на 

Знати теоретичні основи монетарного управління 
економікою, його економічну сутність та 
взаємозв’язок з іншими економічними категоріями; 
вміти аналізувати зовнішні та внутрішні чинники, що 
впливають на економічні процеси та взаємозв’язок 
монетарної та фіскальної політик в системі 
державного регулювання економіки; визначати  

Усне 
опитування, 
ситуативні 
завдання, 
дискусія, есе 
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 неї місце та роль монетарної політики у 
загальноекономічній політиці держави. 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. 

 

9 / 4,5 Тема 2. Основи 
організації 
монетарного 
управління 
економікою та 
інструменти 
монетарного 
регулювання 

Знати основні підходи, напрями та інструментарії 
державного регулювання економіки; 
характеризувати та класифікувати інструменти 
монетарного управління економікою; вміти 
оцінювати вплив адміністративних інструментів 
центрального банку на основні параметри 
грошового обігу; мінімальних резервних вимог, 
облікової ставки та операцій на відкритому ринку на 
стан грошової сфери; вміти визначати дієвість 
інструментів грошово-кредитного регулювання у 
перехідній економіці та застосовувати їх на практиці 
та за напрямом дослідження. 

Усне 
опитування, 
ситуативні 
завдання, 
дискусія, 
кейси, тести, 
есе 

6 / 3 Тема 3. 
Центральний банк в 
системі органів 
монетарного 
управління 
економікою 

Визначати роль НБУ у здійсненні монетарного 
управління економікою; аналізувати та прогнозувати 
економічну ситуацію в Україні; вміти оцінювати 
ефективність монетарної політики та 
обґрунтовувати пропозиції щодо оптимізації її 
інструментів задля забезпечення стабільності 
банківської системи та економіки загалом; 
застосовувати методи, інструменти та технології 
монетарного управління економікою за напрямом 
досліджень. 

Усне 
опитування, 
ситуативні 
завдання, 
дискусія, 
кейси, тести, 
есе 

9 / 4,5 Тема 4. 
Трансмісійні 
механізми у процесі 
монетарного 
управління 
економікою 

Розуміти сутність та значення механізму грошової 
трансмісії; знати теорію трансмісійних механізмів у 
трактуванні кейнсіанців та монетаристів; 
застосовувати її за напрямком дослідження; 
оцінювати дієвість каналів механізму грошової 
трансмісії в Україні. Вміти  обґрунтовувати 
пропозиції щодо вдосконалення державного 
регулювання каналів фінансово-грошової змішаної 
трансмісії в Україні. 

Усне 
опитування, 
ситуативні 
завдання, 
дискусія, есе 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення питань, тестів 20 

Модуль 2 (теми 2-3) – обговорення питань, тестів 20 

Ессе (теми 1-4) – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-4) – тести, завдання 40 

 
Шкала оцінювання здобувачів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


