
АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародні розрахунки і валютні операції» 

 
№ 

з/п 

Назва поля Опис 

1. Назва дисципліни Міжнародні розрахунки і валютні 

операції 

2. Статус Вільного вибору 

3. Спеціальності  

4. Мова викладання Українська 

5.  Семестр, в якому викладається 6 

6. Кількість:   

кредитів ЄКТС  

академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота тощо) 

 

3 кредити - 90 год.  

18 год. лекцій  

18 год. практичні заняття  

54 год. самостійна робота 

7. Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Іспит 

8. Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра фінансів 

9. Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Шийко Віра Ігорівна, кандидат 

економічних наук 

10. Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Базові знання з міжнародних фінансів, 

міжнародної економіки, економіки 

підприємств. 

11. Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни 

здобувачі вищої школи набудуть 

компетентностей з: 

- абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

- застосування знань в практичних 

ситуаціях; 

- навичок використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

- навичок із прийняття 

обгрунтованих рішень; 

– аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів; 

– набуття гнучкого мислення, 

відкритості до застосування 

економічних знань та компетентностей 

в широкому діапазоні можливих місць 



роботи та повсякденному житті; 

– дотримання етичних принципів 

як з погляду професійної чесності, так і 

з погляду розуміння можливого впливу 

економічних досягнень на соціальну 

сферу; 

– оцінювання економічної 

ефективності проектних рішень, 

формування та оцінювання портфелю 

фінансових інвестицій; 

– застосовування математичних 

знань для вирішення управлінських 

завдань та здійснення економічних 

розрахунків, здатність здійснювати 

математичне моделювання економіко-

управлінських процесів, складати 

відповідні задачі та обирати відповідні 

імовірнісно-математичні методи їх 

розв’язання; 

– розв’язування широкого кола 

проблем і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та 

використання як теоретичних, так і 

прикладних методів, засвоєних з 

програми економіка та економіка 

довкілля; 

– використання комп’ютерних 

технологій для підтримки прийняття 

рішень з управління підприємствами; 

– аналізування фінансову звітність, 

управляти грошовими потоками 

суб’єктів господарювання; 

– освоїння нових областей, 

використовуючи здобуті знання. 

12. Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Набуті компетентності студент може 

демонструвати через: 

 здатність генерувати нові ідеї, 

приймати нестандартні рішення  у 

процесі здійснення міжнародних 

розрахунків та валютних операцій;  

 вміння приймати економічно 

обґрунтовані рішення на всіх етапах 

здійснення міжнародних операцій; 

 визначення способів практичного 

рішення статистичних задач з 

використанням комп'ютерної техніки; 



 застосування творчих здібностей 

до формування принципово нових ідей; 

 використання різноманітних 

методів, зокрема інформаційних 

технологій, для ефективно спілкування 

на професійному та соціальному 

рівнях; 

 здатність виконувати відповідні 

експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за 

професійною тематикою; 

 здійснення оптимальних рішень; 

 оцінювання отриманих 

результатів та аргументовано захищати 

прийняті рішення; 

 використання сучасних джерел 

економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання 

ділових документів та аналітичних 

записок. 

13. Особливості навчання на курсі Основними видами аудиторних занять 

з навчальної дисципліни є лекції та 

практичні заняття, які дають 

можливість достатньо повно опанувати 

програмний матеріал. 

 

Лекція призначена для повідомлення 

нових і систематизації та узагальнення 

накопичених знань з даної дисципліни. 

Лекції традиційні з елементами 

диспуту, з використанням 

мультимедійного обладнання для 

презентації 

 

Для закріплення теоретичного 

матеріалу і набуття студентами 

необхідних практичних вмінь 

передбачається проведення практичних 

занять, на яких розв’язуються 

ситуаційні задачі. 

Практичні завдання виконуються 

здобувачами вищої освіти протягом 

семестру відповідно до методичних 

рекомендацій. Викладачем, який веде 

практичні заняття, здійснює поточний 

контроль виконання практичних 



завдань шляхом перевірки наявності 

виконаних завдань та індивідуальної 

співбесіди зі здобувачем вищої освіти 

за кожним завданням. Кожне завдання 

оцінюється окремо відповідно до 

встановлених критеріїв оцінки. З 

незрозумілих питань курсу здобувач 

вищої освіти може одержати 

консультацію викладача дисципліни у 

відповідні дні, за графіком, 

установленим кафедрою 

 

Навчальним планом передбачається 

самостійна робота, яка орієнтована на 

виконання таких робіт: вивчення 

інструктивних та законодавчих 

матеріалів, методики фінансових 

розрахунків; набуття теоретичних 

знань шляхом конспектування 

літературних джерел та роботи з 

конспектом лекцій. Теми, які 

виносяться для самостійного 

відпрацювання, здобувачі вищої освіти 

вивчають у вільний від занять час. 

14. Стислий опис дисципліни Метою вивчення дисципліни є 

формування у студентів системи знань 

з теоретико-методичних та практичних 

питань міжнародних розрахунків і 

валютних операцій. 

Основними завданнями дисципліни є: 

вивчення сутності та принципів 

міжнародних розрахунків і валютних 

операцій; ознайомлення з способами, 

методами, формами та засобами 

міжнародних розрахунків; 

використання алгоритму прийняття 

оптимальних рішень щодо їх 

комбінації; засвоєння особливостей 

валютних ринків та валютних 

операцій; з особливостей використання 

фінансових деривативів в процесі 

міжнародних розрахунків; з управління 

валютними ризиками в умовах 

міжнародних розрахунків; вивчення 

особливостей банківського 

фінансування зовнішньоторговельних 



угод. 

Предметом дослідження курсу є 

відносини, що виникають під час 

міжнародних розрахунків та валютних 

операцій. 

15. Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна - 

максимальна) 

5-25 

 


