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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна  

характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 4/7 
Кількість годин 150 

Кількість кредитів 5 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 20 

С 100 
            

           Анотація 

Дисципліна «Міжнародні розрахунки та валютні операції»  є вибірковою скла-

довою навчального плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, 

яка сприяє підготовці фахівців у предметній галузі та включає базові теми, які фо-

рмують знання щодо комплексу відносин, що стосуються планування, організації, 

регулювання та технологій здійснення міжнародних розрахунків і валютних опе-

рацій у площині зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програм-

них продуктів 

 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інно-

ваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); 

семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / 

ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консуль-
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тації; робота в малих групах 

       Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Фінанси, гроші 

та кредит», «Економіка підприємства», «Банківська справа та банківські операції» 

та ін. 
       Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Інвести-

ційний менеджмент», «Міжнародні фінанси», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств».  
Мета дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»  є: 

формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи фундаментальних теорети-

чних знань та набуття практичних навичок з питань, що пов’язані з організацією та 

виконанням міжнародних розрахункових та валютних операцій під час зовнішньо-

економічної діяльності суб’єктів господарювання. 
Завдання дисципліни 

 
Завданням навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні опера-

ції»  є: формування знань щодо структури та діяльності валютного ринку; розумін-

ня факторів, що впливають на значення валютного курсу; оволодіння теоретични-

ми знаннями щодо основних форм міжнародних розрахунків та валютних опера-

цій, а також набуття практичних навичок виконання кредитно-розрахункових та 

валютних операцій, що здійснюються при обслуговуванні зовнішньоекономічної 

діяльності; знання ключових аспектів законодавчо-нормативної бази щодо регу-

лювання і контролю валютних та міжнародних операцій; усвідомлення ролі бан-

ківських установ у реалізації та проведенні розрахунків і операцій за міжнародни-

ми операціями; оволодіння специфікою правил та вимог, що застосовуються бан-

ками при обслуговуванні розрахунків між учасниками зовнішньоекономічної дія-

льності під час здійснення валютних операцій;  здатність до ухвалення рішень що-

до мінімізації та управління валютним ризиком. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК14. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК15 Здатність працювати автономно.  

 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучас-

них світових та національних фінансових систем та 

їх структури.  

ПР09. Застосовувати сучасне інформаційне та про-

грамне забезпечення, спеціалізовані інформаційні 

системи, сучасні фінансові технології та програмні 

продукти у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР15. Використовувати професійну аргументацію 

для донесення інформації, ідей, проблем та способів 

їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності.  

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати ана-

ліз та синтез для виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також особливостей поведінки 

їх суб’єктів.  

ПР18. Спілкуватись в усній та письмовій формі дер-

жавною та іноземною мовами у професійній діяльно-

сті, володіти фаховою термінологією. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерп-

ретувати отримані результати.  

ПР20. Визначати та планувати можливості особисто-

го професійного розвитку, виконуючи професійні 

функції у сфері фінансів, банківської справи та стра-

хування. 

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, креа-

тивного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні, виявляти ініціативу та 

Фахові компетентності 

ФК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових сис-

тем та їх структури.  
ФК05. Здатність застосовувати знання законодавст-

ва у сфері монетарного, фіскального регулювання 

та регулювання фінансового ринку.  

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, норма-

тивні та інструктивні документи у сфері фінансів, 

оподаткування, банківської справи та страхування.  

ФК10. Здатність застосовувати сучасне інформа-

ційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  



ФК14. Здатність використовувати спеціальні фінан-

сові інструменти для забезпечення ефективної дія-

льності та розвитку у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ФК15. Здатність здійснювати ефективні комунікації 

в процесі управління у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК18. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи для розв’язання задач та вирішення  про-

блем у сфері фінансів, банківської справи та стра-

хування. 

лідерські якості, швидко адаптуватись до нових 

умов, продукувати інноваційні ідеї. 

ПР22. Підтримувати відповідний рівень знань, вміти 

застосовувати набуті знання на практиці та підвищу-

вати професійну кваліфікацію фахового менеджера у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

 

 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

✓ особливості міжнародних розрахунків та зовнішньоекономічної діяльності;  

✓ загальну характеристику та джерела правового регулювання зовнішньотор-

говельного контракту;  

✓ основні документи, що супроводжують міжнародні поставки;  

✓ основні форми міжнародних розрахунків;  

✓ основні принципи і правові засади банківського гарантування;  

✓ роль кредитування в забезпеченні зовнішньої торгівлі;  

✓ основні принципи побудови та функціонування валютних ринків;  

✓ особливості міжнародних розрахунків;  

✓ сутність та види валютних операцій банків України;  

✓ сутність та види ризиків, що супроводжують міжнародні розрахунки. 

б) уміти 

✓ виконувати валютні операції та міжнародні розрахунки відповідно до чин-

ного законодавства;  

✓ визначати особливості та види валютних операцій;  

✓ аналізувати зовнішньоекономічний контракт; 

✓ здійснювати аналіз документів у зовнішньоторговельних операціях; 

✓ визначати способи платежів у міжнародних операціях;  

✓ визначати особливості  кредитування зовнішньоторговельних угод;  

✓ оцінювати ризики, що супроводжують міжнародні розрахунки і валютні 

операції. 

                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 
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МОДУЛЬ 1 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ 

3 2 10 Тема 1. Міжнародна пла-

тіжна система та організа-

ція міжнародних розраху-

нків 

Знати сутність, особливості, організаційні 

засади та умови здійснення міжнародних 

розрахунків. Розуміти особливості кореспо-

ндентських відносин між банками. Знати 

сучасні платіжні системи, засоби зв’язку 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

та системи міжбанківських комунікацій. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

3 2 10 Тема 2. Міжнародні пос-

тавки та документи в зов-

нішньоторговельних опе-

раціях 

Знати характеристику, види та типову струк-

тура зовнішньоторговельного контракту. 

Володіти особливостями умови поставок 

товару. Знати права та обов'язки покупців та 

продавців за різних умов поставки та види 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 



документів при міжнародних поставках. 
3 2 10 Тема 3. Документарні та 

недокументарні форми 

розрахунків 

Володіти сутністю та специфікою застосу-

вання документарних форми розрахунків: 

міжнародних розрахунків за допомогою ак-

редитиву, міжнародних розрахунків за до-

помогою інкасо та недокументарних форм 

розрахунків: авансових платежів, банківсь-

ких переказів, оплат після відвантаження, 

платежів на відкритий рахунок, платежів за 

чеками, пластиковими картками та векселя-

ми.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

3 2 10 Тема 4. Банківська гаран-

тія в міжнародних розра-

хунках 

Розуміти сутність, основні принципи, 

цілі, умови застосування і правові заса-

ди банківського гарантування. Ідентифі-

кувати учасників гарантійних операцій 

та розуміти взаємовідносини між ними. 

Знати типи, форми, види і функції бан-

ківських гарантій. Володіти особливос-

тями оформлення, видачі та викорис-

тання банківських гарантій.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

3 2 10 Тема 5. Кредитування уча-

сників міжнародних розра-

хунків 

Усвідомлювати роль кредиту в забезпеченні 

зовнішньої торгівлі, знати його види, фор-

ми, функції. Володіти специфікою та вида-

ми фірмових кредитів, фінансових та бро-

керських кредитів. Знати види фінансування 

імпорту та експорту. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

МОДУЛЬ 2 

                                                                        ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

3 2 10 Тема 6. Валютний ринок та 

валютні системи 

Розуміти загальну характеристику, структу-

ру та особливості функціонування валютно-

го ринку. Ідентифікувати учасників валют-

ного ринку та знати їх функції.  Розрізняти 

інструменти валютного ринку. Знати сут-

ність валютної системи та етапи її розвитку, 

а також етапи формування валютної систе-

ми України. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

3 2 10 Тема 7. Валюта та валютні 

курси 

Знати сутність валюти та валютного курсу і 

способи його визначення; сутність крос-

курсів та їх розрахунок. Володіти специфі-

кою котирування валют. Розуміти суть валю-

тної позиції та способи управління нею. 

Ознайомити з правилами торгівлі іноземною 

валютою на міжбанківському валютному 

ринку України та на міжнародних валютних 

ринках.   

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

3 2 10 Тема 8. Валютні операції 

комерційних банків 

Знати сутність, види та специфіку здійснен-

ня валютних операцій комерційних банків: 

операцї «своп», ф’ючерсні, форвардні, опці-

онні валютні операції. 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

3 2 10 Тема 9. Поточні та стро-

кові валютні операції 

Знати сутність, види та цілі поточних конве-

рсійних операцій, особливості операцій на 

умовах спот, валютних угод своп, валютних 

форвардних угод, валютних ф’ючерсних кон-

трактів. Володіти метою, умовами укладання 

та використання контрактів. Класифікувати 

валютні свопи та володіти практикою укла-

дання та використання угод своп. Знати типи 

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 



та стилі валютних опціонів. Розраховувати 

вартість та володіти стратегією здійснення 

валютного опціону. Розуміти сутність, види 

та цілі міжнародних депозитних операцій.  

3 2 10 Тема 10. Управління ва-

лютним ризиком 

Розуміти сутність, види валютного ризику, а 

також розрізняти методи оптимізації рівня 

валютного ризику та управління ним.  

Визначати ринковий ризик та ризик 

контрагента  Знати сутність захисту від 

валютного ризику та хеджування.  

Опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль, 

доповідь 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді ви-

конання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів при 

обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, 

захисту реферату. 
Форма  

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає ви-

конання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахову-

ватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мі-

німально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма  

підсумкового 

контролю 

Екзамен (усно/письмово) 

 

 

  Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

-    модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Т1, Т2…Т5 – теми модулю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Т6, Т7…Т10 – теми модулю 

Модульна кон-

трольна робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

 
     50 

 

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

а 

 

Т10 

 

    

          50 
 

100 

 

 

10 

 

10 

1

10 

1

10 

1

10 

 

10 

 

10 

1

10 

1

10 

1

10 

 

Шкала оцінювання Сума балів за всі Оцінка Оцінка за національною шкалою 



студентів 

(підсумковий  

контроль) 

 

види навчальної 

діяльності 

ECTS Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 

Залік 

  90 - 100             А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89             B добре 

 74 - 81             С добре 

 64 - 73             D задовільно 

 60 - 63             E задовільно 

              

              35 - 59 

 

           FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

             F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 

 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Сту-

денти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наяв-

ності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані літера-

турні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі сту-

дента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння виклада-

чем, 
Політика щодо  

відвідування 

 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 
Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчан-

ня, отриманих у неформальній освіті» 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та  

очікування 

 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Інформаційні джерела 

 
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991. № 959-XII 

2. Араичій В.І., Томілін О.О. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч.-

метод. посібн./ В.І. Аранчій, О.О. Томілін.  Полтава: ПДАА.  2018. 141 с. 

3. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. 

І. Береславська.  Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 368 с. 

4. Бурковська, А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в су-

часних умовах: навч. посіб.  К. : ЦУЛ, 2017.  208 с. 

5. Івасів Б. С., Міжнародні розрахунки та валютні операції:навч. посіб. Тернопіль: 

Вектор, 2013.  572 с. 

6. Ковальчук К. Ф., Козенков Д. Є., Момот Ю. Г. Міжнародні кредитнорозрахунко-

ві та валютні операції: навч. посіб.  К.: ЦУЛ, 2013.  150 c. 

7. Лебідь О. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник 

для студентів спеціальності 8.03050802 "Банківська справа" / О. В. Лебідь. //  Х. : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.  200 с. 

8. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові 

відносини та 3 валютні операції: Навч. Посібник. Львів: Видавництво Національ-

ного університету «Львівська політехніка», 2014.  244 с. 

9. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підручник 

/ Л. В. Руденко.  К. : ЦУЛ, 2019.  616 с. 
 

http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kau.com.ua/images/Docs/%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%A3.pdf

