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Анотація 

 Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних знань 
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. Завдання дисципліни 
полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки здобувачів ВО у сфері 
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. Предмет: фінансово-економічні відносини, які 
обумовлюють виникнення та функціювання центральних банків та діяльність 
центрального банку України по виконанню своїх головних задач. 
Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

-  Формування загальних програмних компетентностей (здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; здатність бути критичним і самокритичним; здатність працювати у команді; 
здатність працювати автономно). 

-  фахових програмних компетентностей (здатність до діагностики стану 
грошово - кредитної політики; здатність застосовувати знання законодавства у сфері 
банківської діяльності та нагляду; здатність виконувати контрольні функції у сфері 
нагляду за банківською діяльністю та готівково - грошовим обігом;  здатність 
визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення; здатність 
підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку). 

- Вивчення навчальної дисципліни досягненню програмних результатів 
навчання (знати і розуміти теоретичні основи та принципи функціонування 
центральних банків; визначати особливості організації міжбанківських розрахунків; 
знати механізм функціонування кредитних відносин центральних банків з 
комерційними банками; володіти методичним інструментарієм діагностики стану 



грошово - кредитної політики; розуміти принципи, методи та інструментами валютного 
регулювання та контролю; формувати і аналізувати фінансову звітність центральних 
банків та комерційних банків;  ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан банківської 
справи країни; володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 
фінансових процесів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;  виявляти 
навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань;  
виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові 
рішення). 

- Уміння/навички: 

-  аналізувати діяльність центрального банку; класифікувати комерційні банки за 
різними ознаками; групувати показники банківської діяльності за видами 
здійснюваних операцій; 

-  структурувати інструменти управління банківською діяльністю; 

-  організувати та забезпечити валютний контроль; 

-  використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої діяльності 
банків; 

-  організувати проведення банківськими установами операцій по формуванню 
ресурсів; 

-  організовувати міжбанківські відносини; 

-  робити відповідний аналіз та здійснювати міжбанківські розрахунки; 

-  використовувати професійні знання та навички при регулюванні готівкового 
грошового обігу та емісії грошей; 

-  оцінювати стан та проблеми розвитку банківництва в країні; 

-  відстежувати та враховувати перспективні можливості розвитку Центрального 
банку як інформаційно - аналітичного центру грошово-кредитної системи; 

-  вирішувати проблемні ситуаційні завдання у банківський діяльності, 
генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду організації банківської справи; 

-  володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 
використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, 
працювати на персональному комп’ютері. 

- Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

освіти 

Структура навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 Спеціальність 072 
Фінанси, банківська 

справа та 
страхування 

 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування 

магістр 

Обов’язкова 
Модулів - 1 Рік підготовки: 1-й 

 семестр 
Загальна кількість годин - 

150 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних - 4 

38 год. 6 год. 
Практичні заняття 

30 год. 4 год. 
Самостійна  робота 

82 год. 140 год. 

Види контролю: залік 



Зміст програми навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Діяльність центрального банку 

 
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів Роль і 
значення центрального банку в економіці держави. Особливості створення 
центральних емісійних банків. 
Організаційно-правові основи функціонування центральних банків.  
Взаємовідносини між центральним банком та урядом. Питання 
незалежності центрального банку від уряду.  
Національний банк України - центральний банк держави 
Побудова банківської системи України. Створення Національного банку  
України.  
Статус центрального банку. Організаційні основи діяльності НБУ.  
Функції і  операції Національного банку України: реалізація грошово -
кредитної політики, емісійний центр країни, валютний орган, орган 
банківського нагляду, банк банків, фінансовий аге нт уряду, організатор 
міжбанківських розрахунків.  
Структура Національного банку України. Керівні органи Національного 
банку України.  
 
Тема 2. Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих  
Регламентація готівкового грошового обігу. Основні принципи організа ції 
обороту готівки суб’єктами господарювання.  
Емісійно-касова робота установ Національного банку України. 
Прогнозування та облік касових оборотів банків. Організація інкасації 
грошей та перевезення цінностей Національним банком України.  
Монопольне право НБУ на емісію банкнот і монет в обіг. Організаційне 
забезпечення друкування банкнот і монет. Створення і організація 
діяльності Державної скарбниці України. Нагромадження золотовалютних 
резервів.  
Переваги та недоліки готівкового грошового обігу. Шляхи вдоск оналення 
готівкового грошового обігу.  

 
Змістовий модуль 2. Проведення грошово-кредитної політики  

 
Тема 3. Кредитні відносини центральних банків з комерційними банками 
Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків  
Економічна сутність кредитних відносин центральних банків з 
комерційними банками. Значення кредитів, що надаються центральними 
банками комерційним банкам. Еволюція кредитних відносин НБУ з 
комерційними банками.  
Методи рефінансування комерційних банків. Рефінансування банків 
шляхом операцій на відкритому ринку. Коротко - та середньострокове 
рефінансування. Кредити «овернайт». Тендери НБУ. Надання 
стабілізаційного кредиту. Операції купівлі -продажу державних цінних 
паперів на відкритому ринку. Рефінансування комерційних банків чер ез 
операції репо.  
Сутність, класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків. 
Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. Організація і здійснення 
розрахунків через Систему електронних платежів НБУ.  



 
Тема 4. Організація міжбанківських розрахунків Регулювання 
банківської діяльності 
Сутність та задачі регулювання банківської діяльності та нагляду. 
Організація системи банківського регулювання. Основні напрями 
регулювання НБУ діяльності комерційних банків. Повноваження 
регулятивно-наглядових органів.  
Реєстрація комерційних банків. Ліцензування операцій комерційних 
банків.  
Встановлення НБУ економічних нормативів, які регламентують діяльність 
комерційних банків. Порядок розрахунків економічних нормативів.  
Обов’язкові економічні нормативи: Нормативи капіталу. Нормативи 
ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. 
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку.  
Банківський нагляд. Сутність і необхідність банківського нагляду.  
Структура банківського нагляду НБУ. Етапи банківського нагляду.  
Методи банківського нагляду. Дистанційне інспектування діяльності 
банків. Виїзне інспектування.  
Контроль за дотриманням банками економічних нормативів. Система 
покриття банківських ризиків. Оцінка резул ьтатів діяльності банків та їх 
рейтинг.  
Заходи впливу на комерційні банки за порушення банківського 
законодавства..  

 
Тема 5. Кредитно - розрахункове обслуговування уряду. Грошово-
кредитна політика 
Сутність грошово-кредитної політики. Місце, завдання і роль у системі 
державного регулювання економіки. Визначення стратегії і  тактики 
грошово-кредитної політики.  
Цілі грошово-кредитної політики НБУ.  
 
Тема 6. Валютне регулювання та контроль  
Інструменти грошово-кредитної політики 
Характеристика інструментів грошово-кредитної політики.  Визначення 
норм обов’язкових резервів.  Процентна політика.  Рефінансування 
комерційних банків.  
Операції з цінними паперами на відкритому ринку.  Підтримання курсу 
національної валюти.  Регулювання імпорту та експорту капіталу.  
 
Тема 7. Регулювання банківської діяльності та нагляд. Валютне 
регулювання і контроль 
Визначення валютної політики. Зміст і цілі валютної політики.  
Валютне регулювання НБУ. Основні повноваження НБУ як головного 
органу валютного регулювання. Здійснення валютної політики. Курсова 
політика НБУ. Методи регулювання валютного курсу. Формування і 
управління золотовалютними резервами.  
 
Тема 8.  Грошово - кредитна політика та інструменти її реалізації. 
Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з фіскальною, бюджетною та 
валютною політикою. Місце монетарної політики в загальнодержавній 
економічній політиці. Типи грошово -кредитної політики. Роль монетарної 
політики.  
Валютні обмеження. Регулювання НБУ поточ них валютних операцій. 



Регулювання НБУ валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу.  
Складання платіжного балансу країни, його зміст та використання в 
регулятивній діяльності НБУ.  
Зміст і задачі валютного контролю. Повноваження НБУ у сфері валютного 
контролю.  
 
Тема 9. Центральний банк - інформаційно -аналітичний центр грошово-
кредитної системи  
Центральний банк - банкір і фінансовий агент уряду  
Обслуговування внутрішнього державного боргу. Роль НБУ на первинному 
ринку державних цінних паперів. Регулятивна і контрольна функція НБУ 
на ринку державних цінних паперів. Обслуговування зовнішнього боргу 
України.  
Система касового виконання державного бюджету в Україні. Касове 
виконання державного бюджету через казначейську систему.  
Роль НБУ в здійсненні  касового виконання бюджету.  

 

- Структура дисципліни 

-  

 

 

Теми практичних занять 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього у тому числі 
лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності центральних банків 
Тема 1. Сутність, складові та засади 
організації місцевих фінансів 

14 4 
  

2 

Тема 2. Місцеві бюджети - 
визначальна ланка місцевих 
фінансів 

18 4 2 
 

10 

Змістовий модуль 2. Діяльність центральних банків у сфері регулювання 
банківської 
діяльності Тема 3. Кредитні відносини 

центральних банків з 
комерційними банками 

17 4 4 
 

10 

Тема 4. Організація 
міжбанківських розрахунків 

17 4 4 
 

10 

Тема 5. Кредитно - розрахункове 
обслуговування уряду 

17 4 4 
 

10 

Тема 6. Валютне регулювання та 
контроль 

17 4 4 
 

10 

Тема 7. Регулювання банківської 
діяльності та нагляд 

17 4 4 
 

10 

Тема 8. Грошово - кредитна 
політика та інструменти її 
реалізації 

17 
4 4 

 
10 

Тема 9. Центральний банк - 
інформаційно -аналітичний центр 
грошово-кредитної системи 

16 6 4 
 

10 

Усього годин 150 38 30 - 102 



 
Теми для самостійної  роботи 

 Походження та основні напрямки діяльності центральних 
банків 

2 

 Формування ресурсів комерційного банку 10 
 Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обігу 10 
 Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків 8 
 Регулювання діяльності комерційних банків 10 
 Банківський нагляд 8 
 Ерошово-кредитна політика 10 
 Інструменти грошово-кредитної політики 8 
 Центральний банк - банкір і фінансовий агент уряду 8 
 Валютне регулювання і контроль 10 
 Разом 82 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 
1.  Які ви знаєте шляхи створення центральних банків?  
2.  Організаційно-правові основи функціонування центральних банків.  
3.   Які форми організації центральних банків?  
4.  Вкажіть форми управління центральними банками.  
5.   В чому полягає проблема взаємостосунків між цент ральним банком 

та урядом?  
6.  Правовий статус Національного банку України.  
7.   Вкажіть функції НБУ.  
8.  Охарактеризуйте структуру Національного банку України.  
9.  Дайте характеристику банківської системи України.  
10.  Проблема незалежності центрального банку.  
11.  Фактори, які визначають рівень незалежності центральних банків.  
12.  Як можна зменшити вплив уряду на політику центрального банку?  
13.   Як установи мають монопольне право на емісію банкнот і монет в 

№ 
з/п 

Вид та тема Практичнеського заняття 
Кількість 

годин 

1 Практичне - дискусія 
«Регулювання готівкового грошового обігу та емісія грошей» 

2 

2 
Практичне запитань і відповідей 
«Кредитні відносини центральних банків з комерційними 
банками» 

4 

3 Практичне 
Захист групових проєктів 

4 

4 Практичне - дискусія 
«Кредитно - розрахункове обслуговування уряду» 

4 

5 
Практичне з виконанням розрахункових задач «Валютне 
регулювання та контроль» 

4 

6 
Практичне з виконанням розрахункових задач «Регулювання 
банківської діяльності та нагляд» 

4 

7 Практичне з виконанням розрахункових задач 
«Грошово - кредитна політика та інструменти її реалізації» 

4 

8 
Практичне запитань і відповідей 
«Центральний банк - інформаційно -аналітичний центр 
грошово- кредитної систем» 

4 

Всього 16 



обіг в Україні?  
14.   Який орган в Україні виконує організаційне забезпечення 

друкування банкнот і монет?  
15.   Ціль та завдання нагромадження золотовалютних резервів.  
16.   Якими методами здійснюється забезпечення економіки грошима?  
17.   Назвіть роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу.  
18.  Яка роль та місце готівки в платіжних системах Укра їни?  
19.   Які шляхи скорочення готівкової маси в обігу?  
20.   Яка роль НБУ в стабілізації грошової системи?  
21.  Сутність кредитних відносин центральних банків з комерційними 

банками.  
22.  Вкажіть методи рефінансування комерційних банків.  
23.   Опишіть операції РЕПО.  
24.   В чому полягає зміст кредитних відносин НБУ з комерційними 

банками?  
25.   Охарактеризуйте цілі та призначення закритих кредитних аукціонів 

НБУ.  
26.   Що таке кредитування комерційних банків під забезпечення 

державними цінними паперами?  
27.   Що таке кредитні тендери?  
28.   На що спрямовуються стабілізаційні кредити НБУ?  
29.   Дайте класифікацію і охарактеризуйте міжбанківські розрахунки.  
30.   Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні.  
31.   Як здійснюються розрахунки через Систему електронних платежів 

НБУ?  
32.   Вкажіть сутність та задачі регулювання банківської діяльності.  
33.   Назвіть основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних 

банків.  
34.   У чому полягає реєстрація комерційних банків?  
35.   Здійснення яких видів банківських операцій потребує ліцензії НБУ?  
36.   Що таке економічні нормативи, які регламентують діяльність 

комерційних банків?  
37.   Назвіть обов’язкові економічні нормативи.  
38.   Що передбачає система покриття банківських ризиків?  
39.   Дайте визначення поняття «банківський нагляд».  
40.   Чи є поняття банківського регулювання  і  нагляду тотожними?  
41.   Яка структура банківського нагляду НБУ?  
42.   Назвіть методи банківського нагляду.  
43.   У чому полягає дистанційне інспектування?  
44.  Які завдання вирішує виїзне інспектування?  
45.   Охарактеризуйте оцінка результатів діяльності банків та їх рейтинг.  
46.   Які існують заходи впливу на комерційні банки за порушення 

банківського законодавства?  
47.   В чому полягає зміст грошово -кредитної політики?  
48.   Яке місце грошово-кредитної політики у системі державного 

регулювання економіки?  
49.   В чому полягає стратегія і тактика  грошово-кредитної політики?  
50.   Назвіть цілі грошово-кредитної політики.  
51.   Опишіть систему взаємозв’язків між грошово -кредитною політикою 

та фіскальною, бюджетною і валютною політикою.  
52.   Які типи грошово-кредитної політики ви знаєте?  
53.   Охарактеризуйте інструменти грошово -кредитної політики.  
54.   В чому полягає сутність визначення та регулювання норм 



обов’язкових резервів для комерційних банків?  
55.   В чому полягає роль процентної політики?  
56.   В чому полягає політика рефінансування комерційних бан ків?  
57.   Що переслідує зміна обсягів і умов рефінансування?  
58.   Що передбачає управління золотовалютними резервами?  
59.   На що спрямоване проведення операцій з цінними паперами?  
60.   Дайте визначення валютної політики.  
61.   Які ви знаєте зміст і цілі валютної політики?  
62.   В чому полягає сутність валютного регулювання НБУ?  
63.   Які основні повноваження НБУ як головного органу валютного 

регулювання?  
64.   Охарактеризуйте курсову політику НБУ.  
65.   Які знаєте методи регулювання валютного курсу?  
66.  Що таке валютні обмеження?  
67.   Що таке платіжний баланс країни, його зміст та використання в 

регулятивній діяльності НБУ?  
68.   Назвіть зміст і задачі валютного контролю.  
69.  Які повноваження НБУ у сфері валютного контролю?  
70.   В чому полягає роль НБУ на первинному ринку державних цінних 

паперів?  
71.   Опишіть регулятивну і контрольну функції НБУ на ринку державних 

цінних паперів.  
72.   Дайте оцінку ролі НБУ в процесі обслуговування зовнішнього боргу 

України.  
73.   Яка система касового виконання державного бюджету в Україні  
74.   Яку роль відіграє НБУ у касовому виконанні державного бюд жету 

України?  
Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання 

результатів навчання 
Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Регіональна 

економіка» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється 
на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Поточний контроль знань студентів передбачає: 

-  контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 
дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове 
або експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань 
або задач, захист кейсу, підготовка і захист реферату за ініціативи студента, peer review, 
контрольна робота. За результатами практичних занять із кожного з трьох модулів 
розраховується середньоарифметична кількість балів (максимальна оцінка - 10 балів), 
що включається до підсумкової оцінки знань. 

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 
(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість 
балів за самостійну роботу - 10. 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни є іспит. 
Мінімальна кількість балів, з якої студент допускається до  екзамену, становить 60 
балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти за модулем 

(підсумкова оцінка розраховується як середня арифметична) 
 
 

Практичні заняття Сума 



Модуль 1  
40 

Тема 1 Тема 2 Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 5 Тема 6 х хх 

Самостійна робота 10 

Модульна контрольна  робота / самостійна 10 

Всього: 60 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка / 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно 

 
 

зараховано 

82–89 B  
добре 74–81 C 

64–73 D 
задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Банківська система: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.Т. 
Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 556 с.  

2.  Банківські операції: підруч./ [Мороз А.М.,Савлук М.І., Пуховкіна 
М.Ф. та ін]. вид. 4- те, без змін. К.: КНЕУ, 2009. 608 с.  

3.  Гудзь Т. П. Банківський нагляд: навч. посіб.  / Т.П. Гудзь. К.: Ліра-К, 2014. 380 с.  
4. Котковський B.C. Банківський нагляд / Котковськи й B.C., Головко 

С.І., Нєізвєстна О.В., Мстоян К.В.: навч. посібник. Львів «Магнолія 
2006», 2016. 314с.  

5.   Кредитний менеджмент у банку: підручник / С.М. Аржевітін, Т.П. 
Остапишин, І.Б. Охрименко, Н.П. Баріда та ін. К.: КНЕУ, 2017. 500 с.  

6.  Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посіб. / С.А. Кузнецова, 
Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. К.: Центр учбової літератури, 2014. 400 
с.  

7.  Монетарна політика Національного банку  України: сучасний стан та 
перспективи  змін. / за ред. B.C. Стельмах. К.: Центр наукових 
досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. 404 с.  

8.  Монетарна політика та банківський нагляд в України: навч. посіб. / 
П.О. Нікіфоров, Н.Р. Швець. Чернівці :  Рута, 2011. 335 с.  

9.  Реверчук С.К. Банківська система: навч. підручник. / Реверчук С.К. 
Львів «Магнолія 2006», 2013.400 с.  

10.  Управління банківськими ризиками: підручник: за ред. д.е.н., проф. 
Примостки Л.О. К.: КНЕУ, 2018. 536с.  

11.  Центральний банк і грошово-кредитна політика. Підручник / За ред. 



А.М. Мороза і М.Ф. Пуховкіної. К: КНЕУ, 2009. 476 с.  
12.  Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. / За 

ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 
328 с.  

13.   Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / За заг. 
ред. Т.А. Говорушко. Львів: «Магнолія 2006», 20 15. 224 с.  

Допоміжна 

14.   Алексеев І.  В., Бондарчук М.К. Ероші та кредит: Навчальний 
посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 216 с.  

15.   Аналіз банківської діяльності. Підручник / за заг. ред. А.М. 
Герасимовича. К.: КНЕУ,  599 с.  

16.   Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, 
В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. К.: Центр наукових досліджень 
Національного банку України: Знання, 2011. 504 с.  

17.   Банківська система України: монографія / В.В. Коваленко, O.F. 
Коренева, К.Ф. Черкащина, О.В. Крухмаль. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 
2010. 187с.  

18.  Банківська система: практикум: навч. посіб. / [З.М. Васильченко, 
О.В. Тригуб]; за ред. д-ра екон. наук, проф. З.М. Васильченко. К.: ЦП 
«Компринт», 2017. 316 с. 

19.   Бова Н.В. Динаміка змін грошової маси та її вплив на формування 
депозитної політики банку/Н.В. Бова//Молодий вчений. 2015. № 
10(25). С. 91-94. 

20.   Божанова О.В. Аналіз стану грошової маси в України / О.В. Божанова 
// Молодий вчений.  

21.  Вавра Д. Досвід інфляційного таргетування: уроки для Украї ни / Д. 
Вавра // Вісник  НБУ. 2015. №233. С. 40-57.  

22.  Вовчак О. Д., Бучко 1. Є., Костак 3. Р. Гроші та кредит: навч. посіб. 
К.: ЦУЛ, 2017. 424  с.  

23.   Еребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово -
кредитної (монетарної) політики в України. Стаття п ерша. 
Становлення монетарної політики в незалежній Україні// Вісник 
НБУ. 2007. №5. С. 12-22. 

24.   Гроші та кредит: компетентність і реалізація грошово -кредитної 
політики в України: монографія / B.C. Пономаренко, О.М. Колодізєв, 
В.Ф. Тищенко та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора 
Пономаренка В. С. X .:  ВД «ІНЖЕК», 2014. 416 с.  

25.   Грошово-кредитна політика в України: [навч. посіб.] / B.C. Стельмах 
[та ін.]. К.: Знання, 2014. 

26.   Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Текст]: 
монографія / за  заг. редакцією д-ра екон. наук JI.B. Кривенко; [JI.B. 
Кривенко, О.М. Дутченко, М.Т. Синюченко та ін.]. Суми: ДВНЗ. УАБС 
НБУ, 2010. 210 с.  

27.   Груй А. Застосування валютних інтервенцій як додаткового 
інструменту за режиму таргетування інфляції / А. Груй, В. 
Лепушинський // Вісник НБУ. 2016. №238. С. 41 -59. 

28.   Гурова К.Д., Шелест О.Л., Колупаєва І.В. Фінанси, гроші та кредит: 
Навч. посібник. X.: Світ Книг, 2015. 672 с.  

29.   Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно -кредитная 
политика / Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж.; пер. с  
англ. В. Лукашевича. М.: Туран, 1996. 496 с.  



30.   Енциклопедія банківської справи / Ред. кол.: B.C. Стельмах (голова) 
та ін. К.: Молодь,  Ін Юре, 2001. 680 с.  

31.   Єгоричева C.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. 
посіб. / С.Б. Єгоричева. K.: ЦУЛ, 2014. 292 с.  

32.   Звєряков М.ї. Управління фінансовою стійкістю банків: навчальний 
посібник / М.ї. Звєряков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеева. K.: Центр 
учбової літератури», 2016. 520 с.  

33.   Зубок M., Яременко С. Безпека банківської діяльності. Підручник. 
К.:КНЕУ, 2011. 582  с.  

34.   Зубок М.ї. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків. Навчальний 
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