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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета – це здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у в 

сфері монетарної політики та функціонування центрального банку, його ролі і місця в 

проведенні грошово-кредитної політики або у процесі навчання, що передбачає застосування 

відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Предметом навчальної дисципліни є підготовка бакалаврів з фінансів, банківської 

справи та страхування, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними 

компетентностями, необхідними для забезпечення ефективної діяльності центрального банку 

та грошово-кредитної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити з умовами виникнення центральних 

банків, їх цілями, статусом, функціями та організаційними основами діяльності; ознайомити з 

порядком здійснення Національним банком України (НБУ) емісійно-касових операцій, 

порядком прогнозування й обліку касових оборотів комерційних банків та регламентацією 

готівкових платежів на різних рівнях (фізичні та юридичні особи, комерційні банки, установи 

НБУ); з’ясувати сутність кредитних відносин центральних банків з банками другого рівня і 

визначити основні види рефінансування; з’ясувати необхідність, завдання, основні напрями 

банківського регулювання та нагляду і сутність кожного з цих напрямів; ознайомити з 

операціями НБУ з кредитно-розрахункового обслуговування уряду (обслуговування 

внутрішнього та зовнішнього боргів, касове обслуговування державного бюджету); з’ясувати 

сутність, мету і типи грошово-кредитної політики; визначити види інструментів грошово-

кредитної політики і роль окремих з них, а також механізм їх застосування центральним 

банком; ознайомити із системою валютного регулювання і контролю в Україні та 

повноваженнями НБУ в цій сфері.  

Вивчення дисципліни передбачає поглиблення знань, здобутих при вивченні курсів 

«Мікроекономіка», «Фінанси», «Гроші та кредит», а також передує вивченню дисциплін 

«Інвестування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Податкова система» та ін. 

«Центральний банк і грошово-кредитна політика» базується на основних положеннях 

дисциплін «Політична економія», «Макроекономіка», «Державне регулювання економіки», 

«Національна економіка», «Гроші та кредит». Водночас дисципліна «Центральний банк і 

грошово-кредитна політика» передує вивченню таких дисциплін, як «Фінанси», «Платіжні 

системи», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції», «Казначейська система», 

«Бюджетна система» тощо. 

Інтегральна компетентність: 

Здатність під час провадження професійної діяльності або в процесі навчання 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми з фінансів, 

банківської справи та страхування, що характеризуються невизначеністю умов і необхідністю 

врахування комплексу вимог як багатовекторного спрямування, так і аграрної сфери 

економіки зокрема, та передбачають застосування загальнонаукових і прикладних методів і 

положень фінансової науки. 

Загальні компетентності: 
ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності: 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 

бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 



СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Програмні результати навчання: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовний модуль 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

Тема 1. Походження та основні напрями діяльності Центральних банків 

Основні етапи розвитку центральних банків. Причини виникнення центральних 

банків. Шляхи виникнення центральних банків. Дворівнева банківська система. 

Призначення центральних банків та загальна характеристика їхнього статусу. Роль 

емісійного банку. Статус центрального банку. Призначення голови та директорів 

центрального банку. Додаткові умови щодо призначення директорів центральних банків. 

Терміни, на які призначаються керівники центральних банків.  

Тема 2. Національний банк України – центральний банк держави 

Основні етапи становлення НБУ. Правовий статус сферу дій НБУ. Незалежність 

Національного банку. Організаційно-правові засади діяльності Національного банку. 

Функції НБУ. Структура і керівні органи НБУ. Система Національного банку. Філії 

(територіальні управління) Національного банку. Структура центрального апарату НБУ. 

Керівні органи НБУ. Рада НБУ. Голова Ради Національного банку. Правління 

Національного банку. Повноваження Правління Національного банку України.  

Тема 3. Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обороту 

Емісія банкнот і роль НБУ в організації готівкового обігу. Емісія грошей. Мета емісії 

(пасивна, активна). Технічний бік емісії. Економічний бік емісії. Основні функції, що їх 

виконує емісія грошей. Повноваження Національного банку щодо організації та 

регулювання готівкового грошового обігу в державі. Організація готівкового обігу на 

підприємствах і в організаціях. Основні принципи організації обороту готівки суб'єктами 

господарювання. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 

Тема 4. Рефінансування банків 

Рефінансування банків. Економічна сутність кредитів рефінансування центрального 

банку на макроекономічному рівні та мікроекономічному рівні. Операцій з 

рефінансування банків. Постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів 

овернайт. Операції прямого РЕПО. Депозитні операції. Емісія депозитних сертифікатів 

Національного банку. Операції зворотного РЕПО. Операції на відкритому ринку з 

державними цінними паперами. Вимоги НБУ до банків при здійсненні рефінансування. 

Види забезпечення кредитів рефінансування. Кредити овернайт під забезпечення 

державними цінними паперами та без забезпечення (бланковий). Генеральний кредитний 

договір про надання Національним банком через лінію рефінансування кредитів овернайт. 

Тендер із підтримання ліквідності банків. Кількісний тендер. Процентний тендер. 



Відкрите РЕПО. Депозитний сертифікат Національного банку. Система кількісного обліку 

СЕРТИФ. Номінальна вартість депозитного сертифіката.  

Тема 5. Організація та регулювання платіжної системи 

Операції з купівлі (продажу) державних цінних паперів на відкритому ринку. 

Економічна сутність і класифікація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські 

розрахунки. Роль центрального банку в організації міжбанківських розрахунків. Завдання 

центрального банку при організації платіжної системи. Розрахунки через організацію 

двосторонніх кореспондентських відносин. Кореспондентські відносини з відкриттям 

кореспондентського рахунку. Банки-кореспонденти. Кореспондентський рахунок. Авізо. 

Основи організації міжбанківських платежів в Україні. Здійснення міжбанківських 

розрахунків через СЕП Національного банку України. Система електронних платежів 

(СЕП) Національного банку України. Основні завдання СЕП НБУ. Основні функції СЕП 

НБУ. Загальні принципи організації роботи СЕП. Центральна розрахункова палата (ЦРП). 

Інформаційно-пошукова система Національного банку України. Розрахункова палата 

(РП). Банківський регіон. (Керуючим банком). 

Змістовний модуль 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Тема 6. Регулювання діяльності комерційних банків 

Сутність і завдання банківського регулювання і нагляду. Банківське регулювання. 

Базельський комітет. Форми регулювання банківської діяльності. Етапи створення 

комерційного банку. Ліцензування. Перелік і нумерація банківських операцій та послуг, 

що їх комерційні банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії. 

Документи для отримання банківської ліцензії. Письмовий дозвіл Національного банку. 

Перелік банківських операцій, що їх комерційні банки мають право здійснювати за 

наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу НБУ. Умови для 

отримання письмового. Економічні нормативи діяльності комерційних банків. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

Тема 7. Банківський нагляд 

Сутність і необхідність банківського нагляду. Банківський нагляд. Органи грошово-

кредитного регулювання та наглядові установи деяких країн. Рівні державного контролю 

та нагляду за діяльністю банків. Основна мета банківського нагляду. Форми, об'єкти й 

методи банківською нагляду. Форми банківського нагляду. Вступний контроль. 

Попередній контроль. Поточний контроль. Безвиїзний контроль. Методи банківського 

нагляду. Інспекційні перевірки: планові, регулярні та позапланові. Порядок проведення 

інспекційних перевірок комерційних банків. Планова перевірка (інспектування). Етапи 

проведення виїзної інспекційної перевірки. Інспектор. Інспекційна група. Звіт про 

інспектування. Довідка про перевірку (інспектування). 

Тема 8. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду 

Державний борг. Процентні платежі за державним боргом. Поточна заборгованість. 

Непогашений борг. Капітальний державний борг. Поточний державний борг. Чистий 

державний борг. Активний державний борг. Активний дефіцит. Пасивний державний 

борг. Пасивний бюджетний дефіцит. Державний борг прямий та умовний. Прямий 

державний борг. Умовний державний борг. Джерела залучення коштів. Внутрішній 

державний борг. Зовнішній державний борг. Обслуговування внутрішнього державного 

боргу Національним банком України. Основні методи фінансування. Суб'єкти ринку 

облігацій. Функції НБУ в обслуговуванні внутрішнього державного боргу. Способи 

розміщення державних цінних паперів.  

Тема 9. Валютна політика. Валютне регулювання і контроль 

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю. Валютна політика 

Довгострокова валютна політика. Завдання короткострокової валютної політики. 

Дисконтна політика. Девізна політика. Диверсифікація валютних резервів. Складові 

елементи валютної політики. Валютне регулювання, валютний контроль, міжнародне 



валютне співробітництво та участь у міжнародних валютно-фінансових організаціях. 

Основна мета валютної політики Національного банку України. Основні завдання 

валютного регулювання та контролю. Суб'єкти валютного регулювання і контролю. 

Об'єкти валютного регулювання і контролю. Методи валютного регулювання.  

Тема 10. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації  

Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики. Грошово-кредитне 

регулювання. Грошово-кредитна політика (ГКП). Економічний Темаіст грошово-

кредитної політики. Державне регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних 

інструментів. Суб'єкти грошово-кредитної політики. Об'єкти, на які спрямовуються 

регулятивні заходи грошово-кредитної політики. Завдання й цілі грошово-кредитної 

політики. Типи грошово-кредитної політики. Цілі грошово-кредитної політики. 

Класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Спрямування політики облікової 

ставки. Обов'язкові резерви. Операції центрального банку на відкритому ринку. Політика 

«дешевих» грошей. Політика «дорогих» грошей. 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль Кількість годин 

№ Назва 

Денна форма Заочна форма 

Р
а

зо
м

 

в тому числі 

Р
а

зо
м

 

в тому числі 

л п інд сам л п інд сам 

1. Змістовний модуль 1.ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

1.1 Тема 1. Походження та 

основні напрями діяльності 

Центральних банків 
8 2 2  4 8 1 1  6 

1.2 Тема 2. Національний банк 
України – центральний банк 

держави 
8 2 2  4 8  1  7 

1.3 Тема 3. Емісія готівки і 

регулювання готівкового 
грошового обороту 

8 2 2  4 8    8 

1.4 Тема 4. Рефінансування 

банків 
12 2 4  6 12  1  11 

1.5 Тема 5. Організація та 

регулювання платіжної 

системи 
10 2 4  4 10 1 1  8 

Разом за змістовним модулем 1 46 10 14  22 46 2 4  40 

Змістовний модуль 1.РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

2.1 Тема 6. Регулювання 
діяльності комерційних 

банків 
14 2 6  6 14 1 1  12 

2.2 Тема 7. Банківський нагляд 14 2 6  6 14  1  13 

2.3 Тема 8. Центральний банк – 

банкір і фінансовий агент 
уряду 

14 2 4  8 14    14 

2.4 Тема 9. Валютна політика. 

Валютне регулювання і 
контроль 

16 2 4  10 16  1  15 

2.5 Тема 10. Грошово-кредитна 

політика та  інструменти її 

реалізації 
16 2 4  10 16 1 1  14 

Разом за змістовним модулем 2 74 10 24  40 74 2 4  68 

Усього годин 120 20 38  62 120 4 8  108 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття навчальним планом не передбачені. 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Перелік тем практичних та семінарських занять  

Назва Змістовного модуля та заняття 
Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1.   ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

Тема 1. Походження та основні напрями діяльності Центральних банків 2 1 

Тема 2. Національний банк України – центральний банк держави 2 1 

Тема 3. Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обороту 2 - 

Тема 4. Рефінансування банків 4 1 

Тема 5. Організація та регулювання платіжної системи 4 1 

Разом за змістовним модулем 1 14 4 

Змістовний модуль 1. РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Тема 6. Регулювання діяльності комерційних банків 6 1 

Тема 7. Банківський нагляд 6 1 

Тема А 8. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду 4 - 

Тема 9. Валютна політика. Валютне регулювання і контроль 4 1 

Тема 10. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації 4 1 

Разом за змістовним модулем 2 24 4 

РАЗОМ 38 8 

Завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання 
наведено в Інструктивно-методичних матеріалах для проведення практичних занять. 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ ЩОБ ОПРАЦЮВАТИ САМОСТІЙНО 

Назва змістовного модуля та заняття 
Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовний модуль 1.ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

Тема 1. Походження та основні напрямки діяльності центральних банків 

1. Які ви знаєте шляхи створення центральних банків? 

2. Організаційно-правові основи функціонування центральних банків. 

3. Які форми організації центральних банків? 
Рекомендована література для самостійного опрацювання: 1, 2 . 

4 6 

Тема 2. Національний банк України - центральний банк держави 

1. Правовий статус Національного банку України. 
2. Вкажіть функції НБУ. 

3. Охарактеризуйте структуру Національного банку України. 

4. Дайте характеристику банківської системи України. 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 3, 4, 5. 

4 7 

Тема 3. Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обігу 

1. Як установи мають монопольне право на емісію банкнот і монет в обіг в 

Україні? 
2. Який орган в Україні виконує організаційне забезпечення друкування 

банкнот і монет? 

3. Ціль та завдання нагромадження золотовалютних резервів. 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 5, 6, 7, 8, 9. 

4 8 

Тема 4.  Рефінансування. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних 

банків 

1. На що спрямовуються стабілізаційні кредити НБУ? 
2. Довгострокове рефінансування для підтримки кредитування та ліквідності 

6 11 



банків 

3. Політика рефінансування 
Рекомендована література для самостійного опрацювання: 4, 16, 17, 19, 52 

Тема 5. Організація та регулювання платіжної системи 

1. Дайте класифікацію і охарактеризуйте міжбанківські розрахунки. 

2. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. 
3. Як здійснюються розрахунки через Систему електронних платежів НБУ? 

4. Види платіжних систем та їх характеристика. 

5.  Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в 
Україні. 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 4, 16, 17, 19. 

4 8 

Разом за змістовним модулем 1 22 40 

Змістовний модуль 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Тема 6. Регулювання банківської діяльності 

1. Здійснення яких видів банківських операцій потребує ліцензії НБУ? 
2. Що передбачає система покриття банківських ризиків? 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 4, 10, 11, 12. 

6 12 

Тема 7. Банківський нагляд 

1. Дайте визначення поняття "банківський нагляд". 
2. Чи є поняття банківського регулювання і нагляду тотожними? 

3. Охарактеризуйте оцінка результатів діяльності банків та їх рейтинг. 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 1, ,2, 4, 10, 11. 

6 13 

Тема 8. Центральний банк - банкір і фінансовий агент уряду 

1. Яка система касового виконання державного бюджету в Україні 

2. Яку роль відіграє НБУ у касовому виконанні державного бюджету України? 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 1, 4, 22. 

8 14 

Тема 9. Валютне регулювання і контроль 

1. Дайте визначення валютної політики. 

2. В чому полягає сутність валютного регулювання НБУ? 
3. Охарактеризуйте курсову політику НБУ. 

4. Які знаєте методи регулювання валютного курсу? 

5. Що таке валютні обмеження? 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 1 , 2, 4, 18. 

10 15 

Тема 10. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації  

1. В чому полягає стратегія і тактика грошово-кредитної політики? 

2. Назвіть цілі грошово-кредитної політики. 
3. Які типи грошово-кредитної політики ви знаєте? 

Рекомендована література для самостійного опрацювання: 1, 2, 3, 4, 5. 

10 14 

Разом за змістовним модулем 2 40 68 

РАЗОМ 62 108 

Завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання 

наведено в  методичних матеріалах для виконання самостійної роботи. 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: тематичні 

лекції; практичні  заняття із вирішення професійно-орієнтованих задач; інтерактивні 

заняття; мозковий штурм, «кейс-метод», індивідуальні заняття із підготовкою рефератів, 

розв’язанням конкретних ситуацій; консультації з викладачами; самонавчання на основі 

конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних 

матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle.  

Матеріали курсу «Банківський менеджмент» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=205. В разі запровадження карантинних 

обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів 

з викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet, 

Moodle. 



10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ПРИ ФОРМІ КОНТРОЛЮ 

«ЕКЗАМЕН» 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена спеціальна 100- 

бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати магістр за 

всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, 

самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). 

Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю 

(екзамену) здобувач може набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі 

(екзамені) здобувач може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином. 

Поточний контроль. Максимальна сума балів поточного контролю – 70. Об’єктами 

поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи на 

практичних заняттях. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені як предмет 

дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів 

за кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 7 

балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на 

проведення модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. 

Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума балів 

його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю екзамен  з навчальної 

дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна систама»  
 Модуль1  Модуль 2 
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Кількість балів за 

Змістовий модуль 
34 36 

Змістові модулі Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
МК 

1 
Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

МК 

2 

Кількість балів за 

темами  
4 4 5 8 8 

5 

8 12 5 3 3 

5  30 100 

опитування 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

розв’язування 

задач 
2 1 2 4 4 4 - 2 2 2 

кросворд 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

реферат - 2 - 2 2 - - - - - 

есе - - - - - - 10 - - - 

тести - - 1 - - 1 1 1 - - 

Кількість балів за 

темами на заочній 

формі навчання  

21 19  30 100 

3 3 5 5 5 - 2 5 5 2 5 - 30 30 100 



При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях оцінці 

підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, 

правильність написання письмового контролю на практичному занятті; результати бліц-

опитування. Система оцінювання активності роботи: відповідь – 0; 1; 2; 3 бали; змістовні 

доповнення при обговоренні – 0,5 бала; опитування – 0,5; 1 бал; письмовий контроль – 0; 

1; 2; 3 бали. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних робіт з дисципліни 

«Центральний банк і грошово-кредитна політика» для студентів напрямку підготовки  072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». ФОП «Масловатий». 2019. 44 с. 

2. Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи з 
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14. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

1. Доповнено у розділ «Методи навчання» інноваційні методи та методи згідно 

положеннями, що стосуються організації дистанційного навчання. 

2. Оновлено години у структурі навчальної дисципліни. 

3.Оновлено список рекомендованої літератури. 
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