
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Міжнародні розрахунки і валютні операції 

 Код дисципліни: 2.3 

Тип дисципліни: вибіркова   

Рівень вищої освіти: доктор філософії (PhD) 

Рік навчання: 2 р. н.  

Семестр:  ІІІ     

Кількість кредитів: 4 

Форма контролю: залік 

Викладач: доктор економічних наук , доц. Губарєва І. О.  

Результати навчання: 

У результаті опанування курсу слухачі мають: 

– аналізувати функціонування світових валютних ринків; 

– контролювати дотримання вимог валютного законодавства України в 

процесі здійснення валютних операцій;  

– досліджувати функціонування валютного ринку України; 

– оцінювати ризики, що супроводжують міжнародні розрахунки і 

валютні операції; 

– здійснювати валютні операції та розрахунки  відповідно до чинного 

законодавства; 

– обирати відповідно до умов контракту умови постачань товарів при 

міжнародних перевезеннях; 

– виконувати авансові та інші види розрахунків з використанням 

банківського переказу, чеку, векселя, платіжних карток; 

– оформляти  банківські гарантії та проводити міжнародні розрахунки 

з використанням документарного інкасо та акредитиву; 

– проводити  кредитування зовнішньоторговельних угод. 



Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальна 

економічна теорія, макроекономіка, менеджмент, регіональна соціально-

економічна політика, економічний аналіз. 

Зміст дисципліни:  

1. Змістовний модуль 1. Теоретичні основи валютних відносин і 

міжнародних розрахунків: валютні відносини та операції як сфера здійснення 

міжнародних розрахунків, основи організації міжнародних розрахунків, 

валютні рахунки в міжнародних розрахунках, документи, що 

використовуються для здійснення міжнародних розрахунків. 

Змістовний модуль 2. Способи платежів і форми розрахунків: способи 

платежів у міжнародних розрахунках, документарні форми розрахунків, 

банківська гарантія в міжнародних розрахунках, банківське фінансування 

зовнішньоекономічних угод. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною 

шкалою. 

Мова навчання: українська. 

 

 


