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МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – спрямована на формування у 

студентів знань з теоретичних основ, методичних підходів, а також практичних 

навичок щодо принципів, прийомів і методів організації та здійснення 

міжнародних розрахунків і валютних операцій. Вивчення технології здійснення 

міжнародних розрахунків і валютних операцій, форм і засобів розрахунків, 

платіжних інструментів, документів і умов постачання в 

зовнішньоторговельних операціях, особливостей організації міжнародного 

кредитування, банківських гарантій, методів управління ризиками, 

притаманними міжнародній торгівлі, є важливими для майбутніх фахівців із 

банківської справи. 
 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

 розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури; 

 здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;  

 здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування;  

 здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них;  

 здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

Програмні результати навчання: 

 знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем; 

 Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури; 

 використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

Короткий зміст курсу: 



2 

 

Основи організації міжнародних розрахунків. Валютні рахунки в 

міжнародних розрахунках. Документи в зовнішньоторговельних операціях та 

умови постачань. Способи платежів у міжнародній торгівлі. Документарні 

форми розрахунків. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках. Банківське 

фінансування зовнішньоторговельних угод. Валютний ринок та валютні 

операції. Депозитні валютні операції. Управління валютним ризиком. 

 

 


