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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

відображення теоретикометодологічних і організаційних засад розвитку

міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій у сучасних

умовах для формування у студентів вмінь та свідомої причетності до

поглиблення інтеграції України в світове співтовариство через уміння

здійснювати кредитно-розрахункові та валютні операції.

засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних

навичок виконання кредитно-розрахункових та валютних операцій, що

здійснюються при обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності

експортерів та імпортерів.



Загальні компетенції
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні компетенції
СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 



Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 
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Тема 1. Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та

валютних операцій

Тема 2. Конвертованість валют

Тема 3. Платіжний баланс країни

Тема 4. Еволюція розвитку валютних систем

Тема 5. Валютні операції «спот»

Тема 6. Форвардні валютні операції

Тема 7. Валютні операції «своп»

Тема 8. Операції валютні – валютні опціони та валютні ф’ючерси

Тема 9. Фінансування та кредитування експортноімпортних операцій

Тема 10. Система валютних рахунків

Тема 11. Сутність та технологія здійснення міжнародних розрахунків

Тема 12. Страхування валютного ризику
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