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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Небанківські грошово-кредитні
операції» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування;
спеціалізації Фінанси, банківська справа і страхування

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів
свідомої причетності до поглиблення інтеграції України у світове
співтовариство через теоретичні зання та уміння здійснювати грошовокредитні операції.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- засвоєння студентами теоретичних знань і здобуття практичних навичок
виконання грошово-кредитних операцій, що здійснюються при обслуговуванні
фізичних та юридичних осіб;
- формування системи знань, щодо устрою основних парабанківських
установ, їх функцій, механізмів взаємодії, сучасного стану парабанківської
системи;
- розрахунок премій та дисконту;
- вибір оптимальних дій при здійсненні основних небанківських грошовокредитних операцій;
- ухвалення рішень, щодо мінімізацій та управління валютним ризиком.
1.3. Кількість кредитів: ЕФ -41 – 3;
ЕФ 42 – 3
1.4 Загальна кількість годин: ЕФ -41 – 240 год;
ЕФ 42 – 240 год
ЕФ – 31 з - 150
.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
3-й
Семестр

7-й

5-й
Лекції

16 год.

8 год.
Практичні, семінарські заняття

16 год.

- год.
Лабораторні заняття

- год.

- год.
Самостійна робота

144 год.

140 год.
Індивідуальні завдання

-год.

- год.

1.6. Заплановані результати навчання:
знати:
- теоретичні основи функціонування парабанківської системи.
вміти:
- застосовувати знання на практиці при наданні кредитів;
- здійснювати розрахунки у разі настання страхової події;
-застосовувати техніку проведення диллерської та брокерської
діяльності;
-приймати рішення щодо вибору умов пенсійних контрактів;
- опанувати систему страхування та забезпечення виконання страхових
контрактів;
- прогнозувати вектор розвитку парабанківської системи взагалі і
окремих установ беспосередньо;
- ухвалювати рішення, щодо мінімізацій та управління валютним
ризиком;
- обирати ефективнї форми інвестування;
- демонструвати широкий кругозір при аналізі особливостей діяльності
небанківських грошово-кредитних установ в Україні;
- переконувати, аргументувати, вести результативні ділові бесіди щодо
узгодження контрактів з установами парабанківської системи.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність небанківських грошово-кредитних установ
Поняття парабанківської системи. Сутність та функції небанківських
грошово-кредитих
установ.
Основні
відмінності
банківської
та
парабанківської системи. Структура кредитної системи. Спільні риси
банківських та небанківських організацій. Аналіз розвтку парабанківських
фінансових компаній в Україні. Проблеми і перспективи розвитку
прабанківської системи.

Тема 2. Страхові компанії.
Причини виникнення страхових компаній. Необхідність та сутність
страхових компаній. Види страхування. Порівняльна характеристика
страхового ринку в Україні і світі. Передумови для розвитку стахової
діяльності.
Тема 3 Ломбарди
Сутність та історія виникнення ломбардів. Регулювання діяльності
ломбардів на теріторії України з точки зору законодавства. Механізм
здійснення ломбардної угоди. Передумови для збільшення кількості і
покращення якості надання послуг ломбардів.
Тема 4. Пенсійні фонди
Державна пенсійна реформа. Сутність та необхідність діяльності
пенсійних фондів. Види пенсій в Україні. Особливості пенсійного
законодавства. Закордонний досвід програм підтримки пенсіонерів.
Тема 5. Інститути спільного інвестування
Сутність і види інвестиційних фондів. Історія виникнення та
перспективи розвитку ІСІ в Україні. Порядок визнечення та розрахунок
прибутковості інвестиційних операцій. Аналіз сучасного стану інвестиційних
фондів в Україні. Вивчення закордонного досвіду з розвитку інвестиційних
операцій
Тема 6. Факторінгові операції
Поняття факторінгу. Сутність факторінгової угоди. Аналіз діяльності
факторінгової компанії. Характеристика операцій факторингової компанії
Визначення
ефективності
факторингових
угод.
Розвиток
ринку
факторинговихз послуг в Україні.
Тема 7. Лізингові компанії
Історія виникнення та розвитку лізінгу в Україні та Европі. Визначення
сутності та техніка здійснення лізингвої операції. Види лізингу.
Тема 8. Трастові установи
Визначення трасту та трастової діяльності. Типи трастів. Недоліки,
переваги та сфера використання трастових операцій. Аналіз ринку трастів в
Україні та порівняльний аналіз сучасного стану з досвідом інших країн.
Перспективи розвитку ринку валютних опціонів в Україні.
Тема 9. Брокерська та дилерська діяльність.
Поняття дилера та брокера. Сутність брокерських та дилерських
операцій. Види брокерів. Особливості дилерської роботи. Перспективні
сегменти розвитку.

Тема 10. Поштово-ощадні відділення.
Передумови виникнення та етапи розвитку поштово-ощадних відділень.
Види операції поштово-ощадних установ та сутність ії діяльнотсі. Нове
життя «Укрпошти». Перспективи розвитку діяльності та нові послуги
поштово-ощадних установ.
Тема 11. Кредитні спілки та інші непоширені в Украпїні види
парабанківської системи.
Відкриття та здійснення операцій кредитними спілками та фінансовими
компаніями. Особливості функціонування кредитних спілок. Виявлення
потенційно можливих сегментів розвитку парабанківського ринку.

Назви розділів і
тем
1

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с.р.
л п лаб. інд. с.р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13
20
2 4
14 15
1
14

Тема 1. Сутність
небанківських
грошовокредитних установ
Тема 2. Страхові 19
компанії.

2

3

14

15

1

14

Тема 3 Ломбарди
20
Тема 4. Пенсійні 19
фонди

2
2

2
3

16
14

15
15

1
1

14
14

Тема 5 ІСІ
Тема
6.
Факторингові
компанії
Тема 7. Лізінгові
компаніі
Тема 8. Трастові
установи
Тема
9.
.
Брокерська
та
дилерська
діяльність
Тема
10.
.
Поштово-ощадні
відділення
Тема 11. Кредитні
спілки та інші
непоширені
в
Україні
види

19
20

2
1

3
3

14
17

15
15

1
1

14
14

20

1

3

17

10

1

9

19

1

2

16

10

1

9

20

1

2

17

10

1

9

19

1

3

16

14

1

13

20

1

2

17

16

-

16

парабанківської
системи
Аудиторні к.р.
Усього годин

25
240

2
16 32

20
192 150

10

140

4. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Кількість
годин
3

Назва теми
Тема 1. Основи діяльності небанківських грошово-кредитних
установ
Тема 2. Сутність та необхідність страхових операцій
Тема 3 Передумови виникнення ломбардів
Тема 4. Недаржавні пенсійні фонди, як альтернатива державним
Тема 5 Інститути спільного інвестуваня
Тема 6. Факторингові операції
Тема 7. Види лізингу та сутність лізингової угоди
Тема 8. Механізм дії трастових установ
Тема 9.. Брокерська та дилерська діяльність
Тема 10. Поштово-ощадні відділення
Тема 11. Кредитні спілки та інші непоширені в Україні види
парабанківської системи
Аудиторна робота
Усього

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
32

5. Завдання для самостійної робота для студентів
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

1
2

Проблеми розвитку парабанківської системи
Розрахувати страхову винагороду та внесок за основними
видами страхування
Розрахувати за який термін ломбардна діяльність зможе
окупитися
Розрахувати пенсійні виплати за оносними видами пенсій
Іноземне інвестування
Механізм факторингових операцій
Порівняльний аналіз лізінгу в Україні і країнах Европи
Юридичний поглад на діяльність трастових компаній
Чим відрізняється брокрська діяльність від дилерської
Поштова-ощадна реформа в Україні.
Діяльність кредитних фондів та спілок.
Підготовка до контрольних робіт

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кількість
годин
денна заочна
14
14

14
14

16

14

14
14
17
17
16
17
16
17
20

14
14
14
9
9
9
13
16

Разом

192

140

Перелік питань до самостійної роботи
1. Чинники що впривають на розвиток парабанківської системи.
2. Сутність банківської і прарабанківської систем. Іх схожість і
відмінності.
3. Недоліки законодавчтва України в сфері небанківських грошовокредитних установ
4. Аналіз сучасного стану діяльності фінансових компаній
5. Розвитк лізінгової діяльності в Україні
6. Створити модель власної лізингової компанії
7. Смоделювати діяльність інституту спільного інвестування
8. Зробити схему руху капіталу через трастовий фонд
9. Закордонний досвід діяльності трастових фондів
10. Розробити механізм факторінгової операцію з шістью учасниками
11. Види брокерів
12. Створити алгоритм дій таможеного брокера
13. Основні операції дилерів
14. Дилери яких всесвітньо відомих компаній не працюють в Україні.
Виявити причини та перспективи.
15. Обовязки ломбардів
16. Поштові послуги в Україні
17. Грошово-кредитна діяльність поштово-ощадних відділень
18. Платежі в терміналах самообслуговування
19. Дайте визначення поняття "кредитна система".
20. Схарактеризуйте складові елементи кредитної системи.
21. Які функції виконує кредитна система?
22. Розкрийте суть банківської та парабанківської систем.
23. Будова банківської системи в Україні.
24. Які інституції належать до банків?
25. Які базові операції повинні виконувати банки?
26. Які функції виконує банківська система?
27. Назвіть види спеціалізованих фінансово-кредитних установ.
28. Назвіть специфічні риси банківської системи.
29. Які банки виникли раніше — центральні чи комерційні?
30. Розкрийте суть поштово-ощадних установ та поясніть їх призначення.
31. Які операції виконують комерційні банки?
32. Які послуги надають комерційні банки економічним суб'єктам?
33. Яка різниця між запозиченими і залученими коштами?
34. Яким чином забезпечується стійкість банківської системи?
35. Поясніть суть поняття "стійкість банківської системи".

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом
7. Методи контролю
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів
враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни
передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної
роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється
за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна», контрольні заходи включають: поточний та
підсумковий контроль.
Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни «Міжнародні розрахунки і
валютні операції» на практичних заняттях;
- виконання завдання для самостійного опрацювання;
- виконання контрольних завдань протягом семестру.
Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі
експрес-контролю або під час обговорення питань.
При контролі самостійної роботи оцінюванню будуть підлягати роботи,
виконані студентами при підготовці до практичних завдань. Види робіт та
характер завдань (самостійне опрацювання окремих питань дисципліни,
вирішення завдань) визнаються викладачем у процесі вивчення дисципліни
протягом семестру.
Організація поточного контролю студентів заочної форми навчання
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки
виконаної студентом самостійної роботи на практичних заняттях та як
результат написання контрольної роботи.
Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час
проведення практичних занять і оцінюється сумою набраних балів.
Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. Підсумковий
контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального
процесу.
8. Схема нарахування балів для студентів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні
завадання
Реферат,
Дві контрольні роботи, виступ,
Поточний контроль
передбачені навчальним презентація
за темами
планом

Сума

Від 0-20

По 10

20

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для дворівневої шкали оцінювання

90 – 100
70-89

зараховано

50-69
не зараховано

1-49
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