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Українська
Відсутні

Формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики
валютних операцій та валютних розрахунків у міжнародній економіці і
відповідних професійних компетентностей для прийняття аналітичних
та управлінських рішень у сфері міжнародної економіки
Компетентності, Розуміння сутності та видів валютних операцій.
розвиток яких
Уміння використовувати валютні операції у зовнішньоекономічній
забезпечує
діяльності підприємства.
навчальна
дисципліна
Програмні
результати
навчання

Зміст
навчальної

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– сутність міжнародних розрахунків і валютних операцій;
– загальні основи організації валютних розрахунків;
– особливості використання основних форм валютних розрахунків у
міжнародній економіці;
– сутність і механізми функціонування валютного ринку, основні
види валютних операцій;
вміти:
– аналізувати зміни зовнішньоекономічних угод, формувати їх
умови;
– розв’язувати ситуативні задачі з питань валютного регулювання і
контролю в Україні;
– приймати рішення на валютному ринку на підставі економічних
показників фундаментального і технічного аналізу;
– оцінювати рівень ризику валютно-розрахункових операцій.
Модуль 1. Основи організації та механізми валютних розрахунків у
міжнародній економіці.

дисципліни

Заходи та
методи
оцінювання

Модуль 2. Кредитування та банківські гарантії у
розрахунках.
Модуль 3. Валютні операції банків.
Модуль 4. Ризики у валютній торгівлі.
Підсумкова
оцінка
навчальної
дисципліни
екзаменаційною оцінкою за 12-бальною шкалою.

міжнародних

визначається

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

Усього
Усього годин за навчальним планом
у тому числі:
Аудиторні заняття
з них:
- лекції
- лабораторні роботи
- практичні заняття
- семінарські заняття
Самостійна робота
у тому числі при :
- підготовці до аудиторних занять
- підготовці до заходів модульного контролю
- виконанні курсових проектів (робіт)
- виконанні індивідуальних завдань
- опрацюванні розділів програми, які не
викладаються на лекціях
Семестровий контроль

Специфічні
засоби
навчання
Навчальнометодичне
забезпечення

Ч верть

120

120

32

32

16
16
88

16
16
88

24
12
-

24
12
-

52
Екзамен

52
Екзамен

Навчальний процес передбачає використання
комплексу, комп’ютерних робочих місць.

мультимедійного

Основна література:
1. Сучасна міжнародна економіка / під ред. В. М. Тарасевича. –
Дніпро: Економіка, 2019.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня
2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про порядок розрахунків у іноземній валюті» від
23 вересня 1994 р. №185/94-ВР (зі змінами і доповненнями).
4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р.
№237-ІІІ.
5. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навч.
посібник / Н.І. Патика. – К.: Знання, 2012. – 566 с.
Додаткова література:
1. Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій:
навчальний посібник / В.П. Шило, В.Н. Васанова. – К.: ВД
«Професіонал», 2008. – 224 с.
2. Міжнародні розрахункові та валютні операції: навч. посібник /
Т.В. Шмет, А.М. Коряк, О.М. Диба. – К.: КНЕУ, 2008. – 848 с.
3. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн:
2

навч. посіб. / А.В. Батрименко. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – К.: КПЧ
«Київський університет», 2009. – 297 с.
4. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org
5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
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