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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 години семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для здобувачів першого рівня вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основи банківської справи, Банківська справа
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування теоретичних і прикладних знань в галузі монетарної політики та
функціонування центрального банку, його ролі і місця в проведенні грошово-кредитної
політики, забезпечення стійкості національної валюти, стабільності банківської системи,
оптимальної організації платіжної системи і динамічного розвитку економіки в умовах
ринкових відносин
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Організаційно-правові засади діяльності центрального банку
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Національний банк України та центральні банки держав: їх роль у
системі органів державної влади
Емісія готівки та регулювання готівкового грошового обігу
Регулювання банківської діяльності
Рефінансування банків
Організація обслуговування банків центральним банком
Банківський нагляд

Модуль 2. Грошово-кредитна політика та готівковий обіг
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду
Грошово-кредитна політика
Інструменти грошово–кредитної політики
Валютна політика. Валютне регулювання і контроль

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основи створення та організації роботи центрального банку, особливості формування
їх ресурсів, органи управління та структуру НБУ;
знати сутність та типи грошово-кредитної політики, передавальний механізм, регулювання
готівкового грошового обігу, політику рефінансування комерційних банків;
знати розвиток кредитних відносин НБУ з банкам, систему електронних платежів;
знати роль центрального банку в забезпеченні касового виконання державного бюджету, в
управлінні державним боргом;

-

знати інструменти валютного регулювання, сутність та методи нагляду за діяльністю банків,
порядок проведення дистанційного моніторингу;
опанувати прогнозування готівкового грошового обігу, системи електронних платежів;
вміти розрізняти типи грошово-кредитної політики, кредити центрального банку,
сформулювати вимоги для отримання банком кредиту в НБУ, розрахувати боргові
параметри держави, аналізувати платіжний баланс;
набути здатність визначати проблеми, що стосуються центрального банку та грошовокредитної політики, основні напрями їх вирішення;
набути навички з прийняття управлінських рішень щодо стратегічних пріоритетів
діяльності центрального банку та грошово-кредитної політики.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий управлінський аналітичний пошук;
індивідуальний творчий управлінський експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання двох модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання індивідуального творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
–

за виконання додаткових творчо-пошукових завдань;
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
Незадовільно

35≤ RD < 59

F

Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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