Навчальна дисципліна «Небанківські грошово-кредитні операції»
Факультет: економічний
Статус: нормативна
Курс: 4
Семестр: 7 денна; 7заочна
Кількість залікових кредитів ECTS - 2денна; 2заочна
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань про
методи дослідження та прогнозування кон’юнктури грошового ринку та
ринку небанківських грошово-кредитних операцій.
Завдання:

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення

сутності, цілей та засад небанківських грошово – кредитних операцій,
методики досліджень небанківського ринку,

інструментів небанківської

діяльності; набуття вмінь реалізовувати системний підхід до визначення та
здійснення діяльності на небанківському секторі.
Предмет:

вивчення

навчальної дисципліни є ринок небанківських

грошово – кредитних операцій.
ПРОГРАМА:
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1.Ринок грошово-кредитних операцій.
2.Структура ринку фінансових послуг.
3.Кредитні спілки.
4.Страхування.

2

5.Довірчі товариства.
6.Лізингові операції.
7.Платіжні картки.
8.Факторинг.
9.Інвестиційні фонди і інвестиційні компанії.
10.Ломбарди.
11.Пенсійні фонди.
12.Операції з обміну валют та чеками.
13.Гарантія як інструмент забезпечення виконання забов’язань
Рекомендована література.
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 29.03.91р(зі змінами
та доповненнями).
2. Про місцеві податки і збори: Закон України від 20.05.93р(зі змінами та
доповненнями).
3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України
від 30.10.1996р..
4. Про заставу: Закон України від 02.10.1992р..
5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р..
6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91р..
7. Про інститут сумісного інвестування: Закон України від15.03.2001р..
8. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001р..
9. Про ліцензування певних видів господарчої діяльності:Закон України
ВВСУ,2000р.,№36,ст..299;2001р.,№11,ст…45.
10. Про об’єднання громадян: Закон України ВС, №2460-12.
11. Про страхування: Закон України від 09.10.2001р..
12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг:Закон України від 12.07.2001р..
13. Про господарські товариства:Закон України від 19.09.1991р..
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14. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18.06.1991р..
15. Про оббіг векселів в Україні:Закон України від 05.04.2001р..
16. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р..
17. Про лізинг:Закон України від 14.01.1999р..
18. Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії: Указ Президента від
19.02.1999р..
19. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів ВС, 1993, №19 ст.207.
20. Про порядок ведення Державного реєстру застав майна від 30.07.1998р..
21. Про перевідний та простий вексель від 07.08.1997р.
22. Положення про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з
їх застосуванням : НБУ від 27.08.2001р..
23. Положення про порядок проведення аукціонів по реалізації закладеного
майна: Постанова від 22.12.1997р..
Допоміжна література
1. ГоловачА.В.,Захожай В.Б. Банківська статистика.-К.:УФІМБ,1988-192с.
2. Аналіз банківської діяльності/За ред.. А.М. Герасимовича.-К.:КНЕУ,2003.599с.
3. Алексеенко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.К.:КНЕУ,2002.-276с.
4. Банківські операції: Підручник/за ред.. д-ра екон. Наук, проф.. О.М.
Мороза.-К.:КНЕУ,2008.-603с.
5. Банковское

дело:Стратегическое

руководство.-М.:Изд-во

А.О.

«Консалтбанкир», 2002-432с.
6. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод.Посіб. Для сам ост.
Вивч.дисц.-К.:КНЕУ,2003.
7. Поречкіна

Л.С.Стратегічний

маркетинг

банківських

послуг.-

К.:Либідь,1998.-152с.
8. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк-управление и операции.М.:Все для вас,1993.-320с.
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Інформаційні ресурси
1. WWW.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України
2. WWW.courier-ptu.com.ua – Пенсійний кур`ер
3. WWW.pension.kiev.ua - Пенсійна реформа в Україні
4. WWW.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України
5. WWW.zakon.rada.gov.ua - Законодавство України
6. WWW.ukurier.gov.ua - Урядовий кур`ер
7. WWW.kmu.gov.ua - Кабінет Міністрів України
8. WWW.mlsp.kiev.ua - Міністерство праці і соціальної політики
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування,
реферати.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
Поточний

контроль:

усне

опитування

та

письмовий

контроль

на

семінарських заняттях, лекціях; тестування, письмові контрольні роботи з
програми курсу.
Підсумковий контроль: письмовий залік (7семестр);
Оцінювання здійснюється за чотирьох бальною шкалою та шкалою ЕСТS.
Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі.
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної
дисципліни, навчальний посібник, матеріали до семінарських занять та
самостійної роботи, комплекти завдань для контрольних робіт, письмового
заліку.

