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1.

Мета

дисципліни

в

контексті

підготовки фахівців

певної

спеціальності: формування у студентів системи знань щодо особливостей
розвитку механізму регулювання грошово-кредитної сфери та грошового
обігу, методів та інструментів регулювання платіжних систем і платіжних
інструментів, регулювання готівкового та безготівкового грошового обігу
на основі використання інструментів і методів грошово-кредитної
політики, а також набуття вмінь, що дозволяють формувати та розвивати
базові професійні компетенцій, вирішувати професійні завдання та
проводити наукові дослідження.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде
студент після опанування даної дисципліни):
- знати погляди представників різних наукових шкіл щодо забезпечення
стабільності грошей та стійкості грошового обігу, а також

цінової

стабільності, особливості формування попиту та пропозиції грошей;
-знати завдання регулювання грошово-кредитної сфери, засади стійкості
грошового обігу;
- знати елементи сучасної світової платіжної інфраструктури та платіжний
ландшафт України;

- знати особливості монетарного трансмісійного механізму;
- знати елементи механізму організації та функціонування грошової
системи;
- знати основні напрями організації та регулювання готівкового грошового
обігу, планування та прогнозування виготовлення та випуску в обіг
готівки;
- знати світовий досвід організації та регулювання грошово-кредитної
сфери;
- знати основні завдання та функції структурних підрозділів НБУ щодо
регулювання та організації готівкового та безготівкового грошового обігу;
- знати особливості аутсорсингу у сфері організації готівково-грошового
обігу,
- знати особливості регулювання електронних грошей та кріптовалют;
- проводити аналіз основних елементів грошової системи, виявляти
закономірності та внутрішні суперечності грошових систем, протиріччя в
механізмі функціонування сучасних грошових систем;
- виявляти напрямами розвитку грошових систем

та властиві їм

суперечностей;
- вміти проводити комплексний аналіз методів та інструментів впливу
центрального банку на грошовий ринок і сферу грошового обігу за
допомогою інструментів і методів грошово-кредитної політики;
- проводити аналіз інституційної та функціональної структури грошового
обігу;
- виявляти проблеми сучасного етапу розвитку грошового обігу в Україні,
- виявляти основні причини, що стримують впровадження аутсорсингу
готівкового грошового обігу в Україні,
- аналізувати сучасний стан платіжних систем і організації безготівкового
грошового обігу в Україні;

- виявляти тенденції розвитку національної платіжної системи та
вдосконалення

безготівкових

розрахунків

і

роздрібних

платежів,

функціонування платіжних і розрахункових механізмів;
- досліджувати роль центральних банків у регулюванні платіжних систем
та механізм забезпеченні ефективності платіжних послу.
3. Методи контролю: Поточний контроль та підсумковий контроль у
формі заліку.
У процесі поточного контролю здійснюється перевірка засвоєння
студентами

програмного матеріалу, набуття ними вміння та навичок

щодо володіння конкретними методичними підходами для
відповідних

розрахунків

та

обґрунтувань,

здатності

здійснення

опрацювання,

публічного та письмового викладу конкретних питань дисципліни.
Систематичність та активність роботи студентів протягом
семестру контролюється за такими напрямами:
- регулярність відвідування практичних занять;
- виступи на практичних заняттях;
- участь у обговоренні питань відповідної теми;
- результативність експрес-тестування та експрес-опитування;
- підготовка аналітичних оглядів з окремих питань;
- участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах за
напрямами, що відповідають тематичній спрямованості дисципліни;
- участь у роботі студентської наукової секції кафедри фінансів,
банківської справи та страхування.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
поточний контроль– 50 балів, підсумковий контроль – 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Міщенко Світлана Володимирівна, д.е.н.,
доцент.

