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1. Актуальні питання грошово-кредитної політики у відкритій економіці  

Кейнсіанське і класичне трактування принципових засад грошово-кредитної політики. Крива Філіпса. Монетаризм. Довгост-
рокові і проміжні цілі грошово-кредитної політики. Вплив відкритості. Загальні теорії монетарної політики: суспільних інтересів, 
суспільного вибору, неоінституціональна, часової непослідовності. Класифікація монетарних режимів. Зв’язок між пропози-
цією грошової маси, обмінним курсом та інфляцією. Номінальний і реальний обмінні курси. Номінальна і реальна процентні 
ставки. Банківська маржа. Важливість нейтралізації монетарних ефектів платіжного балансу. Передаткові механізми монетар-
ної політики: кейнсіанський, монетаристський, раціональних очікувань, кредитний). Прямі та непрямі інструменти грошово-
кредитної політики. Передбачувані та непередбачувані зміни у пропозиції грошової маси. Координація  грошово-кредитної 
політики з фіскальною і торговельною політикою, регулюванням потоків капіталу та вибором системи обмінного курсу. Залеж-
ність грошово-кредитної політики від способу формування очікувань, характеру взаємодії доходу і платіжного балансу та 
політичних чинників. Інституційна архітектоніка грошово-кредитної політики. Важливість незалежного статусу центрального 
банку. Загальні питання надійності банківської системи. Аналіз ефективності грошово-кредитної політики НБУ. Пріоритети 
грошово-кредитної політики НБУ (на прикладі Основних засад грошово-кредитної політики). Підходи до формування 
монетарної стратегії в Україні. Способи підвищення рівня монетизації української економіки.  

2. Емпіричне тестування теоретичних гіпотез ефективності грошово-кредитної політики  

 Основні елементи емпіричного дослідження. Важливість теоретичного обґрунтування статистичної моделі. Одномірні та 
структурні статистичні моделі грошово-кредитної політики. Способи аналізу статистичних характеристик вихідних даних. 
Тести на стаціонарність, взаємну причинність і коінтеграцію. Найпоширеніші економетричні методи оцінювання функціональ-
них залежностей: регресійні, авторегресійні, з гнучкими коефіцієнтами. Відмінності між крос-секційними і просторово-часови-
ми вибірками даних. Дослідження отриманих емпіричних результатів на стійкість. Методи дизагрегації монетарних показників 
на перманентну і стохастичну компоненти. Ідентифікація інфляційної інерції..  

3. Засадничі механізми функціонування центрального банку 

 Класифікація операцій центрального банку. Умови використання прямих і непрямих інструментів грошово-кредитної політики. 
Функції ставки рефінансування центрального банку і резервних вимог. Переваги та недоліки прямих і непрямих інструментів 
грошово-кредитної політики. Важливість незалежного статусу центрального банку за умов глобалізації. Вибір цілей та інстру-
ментів для незалежного центрального банку. Потенційні переваги і недоліки незалежного центрального банку. Політико-кон-
ституційний аналіз організації центральних банків. Перешкоди для діяльності незалежного центрального банку. Проблеми 
емпіричної верифікації незалежності центральних банків. Порівняльна характеристика ступеня незалежності монетарної полі-
тики НБУ та інших центральних банків країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу.  

4. Теоретичні засади грошово-кредитної політики у відкритій економіці 

 Класичне і кейнсіанське трактування грошово-кредитної політики. Канонічна модель Манделла―Флемінга. Грошово-кредитна 
політика в економіках із залежністю сукупної пропозиції від RER та обмежень фінансового ринку. Нейтральність грошово-
кредитної політики у монетарних моделях платіжного балансу. Різноманітні варіанти грошово-кредитної політики у портфе-
льній моделі. Специфічні характеристики грошово-кредитної політики у моделі „залежної” економіки. Моделі Дорнбуша і 
Бренсона. Особливості моделей з включенням кривої Філіпса. Моделі з раціональними очікуваннями. Моделі реального 
циклу ділової активності (RBC). Сучасні неокласичні та неокейнсіанські моделі. Порівняльний аналіз трансмісійних механізмів 
грошово-кредитної політики у різноманітних моделях відкритої економіки..  

5. Інфляція. Процентна ставка. Монетарні ефекти платіжного балансу. 

Етапи інфляційних процесів у трансформаційних економіках. Переваги та недоліки інфляції. Інфляція  попиту і пропозиції. 
Дефляція. Особливості стабілізаційних програм. Зв’язок між обмінним курсом та інфляцією (англ. pass-through). Cучасні 
варіанти кривої Філіпса. Політика адміністративного регулювання доходів. Перспективи забезпечення цінової стабільності в 
Україні. Економічні цикли в Україні. Загальні риси антициклічної монетарної політики. Координація фіскальної і монетарної 
політики (англ. fiscal-monetary mix). Фіскальна теорія рівня цін. Номінальна та реальна процентна ставка. Часова структура 
вартості кредитних ресурсів. Правило Фішера. Структурна модель процентної ставки. Особливості монетарної політики за 
умови екстремальної низької процентної ставки. Шляхи зниження процентної ставки в економіках з високою вартістю 
кредитних ресурсів. Важливість стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу для підтримання макроекономічної 
рівноваги. Порівняльна характеристика інструментів стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу в різноманітних 
моделях відкритої економіки. Досвід країн щодо стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу. Надмірний приплив 



 
капіталу як головний чинник азійської фінансової кризи (1997─98 рр.). Специфічні прояви монетарних ефектів платіжного 
балансу в доларизованій економіці. Емпірична оцінка коефіцієнта стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу. . 

6. Системи обмінного курсу. Особливості політики таргетування інфляції (англ. inflation targeting)  

 Проблема “поляризації” систем обмінного курсу в промислових і трансформаційних економіках. Причини істотних відміннос-
тей між системами обмінного курсу de facto i de jure. Вибір системи обмінного курсу. Зв’язок між обмінним курсом і системами 
таргетування. Причини популярності та потенційні обмеження політики таргетування інфляції. Грошова рада і офіційна дола-
ризація як альтернатива системам плаваючого обмінного курсу. Монетарна модель плаваючого обмінного курсу. Емпіричні 
моделі короткочасних і фундаментальних чинників обмінного курсу. Обмінний курс у трансформаційних економіках. Феномен 
„девальваційного” та „неінфляційного” збільшення грошової маси в Україні. Причини недостатньої гнучкості обмінного курсу 
гривні. Суб’єктивні та об’єктивні передумови для таргетування інфляції в Україні. 

7. Правила грошово-кредитної політики 

 Теоретичні засади використання правил монетарної політики. Правило Тейлора. Правило Маккаллума. Правила грошово-
кредитної політики і цикл ділової активності. Придатність економічного середовища трансформаційних економік для викорис-
тання правил монетарної політики. Порівняльний аналіз дієвості відмінних правил монетарної політики для промислових 
країн і трансформаційних економік. Зв'язок між монетарною політикою та фінансовою нестабільністю. 

8. Чинники стабільності банківської системи 

Загальноприйняті критерії надійності банківської системи. Базельські принципи банківського нагляду. Залежність показників 
банківської системи від макроекономічної ситуації (обмінний курс). Особливості функціонування банківської системи під час 
переходу до низькоінфляційного середовища. Механізми виникнення та чинники банківських криз у промислових країнах та 
країнах, що розвиваються. Проблеми банківської системи України. Шляхи підвищення надійності вітчизняної банківської 
системи. Механізми впливу іноземних банків на національні банківські системи. Оцінка впливу іноземних банків на банківську 
систему України. Пропозиції щодо вдосконалення вимог Базельського комітету: використання вищих коефіцієнтів достатності 
для країн з підвищеним ризиком, підвищення статистичних характеристик рейтингових оцінок, запровадження процедури 
періодичної верифікації і переатестації національних рейтингових агентств, надання доказів статистичної обґрунтованості 
рейтингів національних агентств. Актуальні питання впровадження Базельських принципів банківського нагляду в Україні.. 
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Контроль знань: 

Домашні завдання 3х2 6  
Контрольні роботи 2х10 20 
Експрес-завдання  5х2 10 (лекції) 
   5х2 10 (практичні завдання) 
Тести   2x10 20 (комп’ютерний варіант) 
   5х2 10 (лекції та практичні заняття) 
Практикум  1х10 10 
Всього    86 


