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 ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції» розроблена на основі “Методичних рекомендацій до розроблення та 

оформлення робочої програми навчальної дисциплін», затверджених розпорядженням 

№106, від «13»07______2017р 

1. Пояснювальна записка 

1.1. Заплановані результати.  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями 

організації міжнародних кредитних та розрахункових операцій у банках, розрахункових 
операцій у системі міжнародної торгівлі вітчизняних підприємств та міжнародних 
компаній. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 організації міжнародних розрахункових операцій; 

 особливостей здійснення кредитування зовнішньоторговельних операцій; 

 ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операціях та 
шляхів їх мінімізації тощо. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

дані компетентності: 

 здійснити розрахунки за валютними опціонами та ф’ючерсами; 

 здійснювати організацію міжнародних розрахунків за допомогою інкасо та акредитива; 

 використовувати різні способи страхування валютних ризиків. 

1.2.Програма навчальної дисципліни 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме: 
Модуль №1 «Валютні, розрахункові та кредитні операції як основа розвитку 

міжнародних валютно-фінансових відносини». 
Тема 1. Валютні цінності і валютний ринок. 
Валютна система. Національна валютна система. Регіональна валютна система. 

Світова валютна система: золотий стандарт, Бреттон-Вудська валютна система, Ямайська 
валютна система.  

Тема 2. Особливості здійснення конверсійних валютних операцій. 
Валютні операції. Міжнародний ринок обміну валют, його характерні риси. 

Сутність валютних операцій. Сутність конверсійних операцій. Поточні валютні операції: 
тод, том, спот.  

Тема 3. Встановлення кореспондентських відносини між комерційними банками 
різних країн. 

Економічні засади здійснення міжнародних торговельних розрахунків. Сутність і 
особливості міжнародних банківських розрахунків. Організація міжбанківських 
кореспондентських відносин. Міжбанківська система SWIFT. Порядок відкриття та 
ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті. Купівля банками іноземної валюти для 
міжнародних розрахунків. 

Тема 4. Засоби здійснення міжнародних платежів: чеки, тратти, міжнародні 
платіжні доручення. 

Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів. Розрахунки чеками. 
Використання векселів у міжнародній торгівлі: прості векселі, переказні векселі (тратти). 
Розрахунки пластиковими картками.  

Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання зобов’язань у міжнародних 
розрахунках. Типи та основні види банківських гарантій у міжнародних розрахунках. 
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Тема 5. Недокументарні та документарні форми міжнародних розрахунків. 
Загальна характеристика й особливості використання в міжнародному середовищі недокументарних 

форм розрахунків. Авансові платежі: повний аванс, частковий аванс. Платіж на відкритий рахунок. Банківський 
переказ. Оплата після відвантаження. 

Сутність документарних форм розрахунків: акредитивів, інкасо. Сутність та особливості міжнародних 
розрахунків акредитивами. Основи організації міжнародних розрахунків акредитивами: види акредитивів, 
особливості застосування і механізм акредитивних розрахунків; переваги та недоліки акредитивної форми 
розрахунків. Сутність та види інкасо. Фази документарного інкасо. Узгодження умов інкасо. Виписка інкасового 
доручення і подання документів. 

Тема 6. Методи міжнародних короткострокових кредитів. 
Міжнародний кредит та його роль у міжнародних економічних відносинах. Міжнародне короткострокове, 

середньострокове та довгострокове кредитування. Методи міжнародних короткострокових кредитів: незабезпечені 
овердрафти; аванси під інкасо; облік чи купівля векселів, чеків банком; послуги з документарного акредитива; 
акцептні кредитні лінії. 

Тема 7. Традиційні та нетрадиційні методи середньострокових міжнародних кредитів. 
Форми та види міжнародного середньострокового кредиту. Традиційні методи середньострокового 

кредитування: кредити з фіксованою відсотковою ставкою; роловерні кредити; синдикативні роловерні 
кредити. Нетрадиційні методи середньострокового кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг. 

 
Модуль №2 «Особливості здійснення міжнародних валютно-фінансових відносин». 
Тема 1. Експортний контроль у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, що здійснюють 

активні валютно-фінансові операції. 
Товари, що підлягають державному експортному контролю. Формалізовані моделі застосування 

експортного контролю при здійсненні міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій. Гарантії та 
ризики, пов’язані з експортним контролем у міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операціях. 
Валютно-фінансова основа експортного контролю в Україні. 

Тема 2. Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та валютних 
операціях. 

Сутність валютних та кредитних ризиків. Система захисних застережень. Методи страхування валютного 
ризику. Сутність валютного хеджування. Засоби захисту від кредитного ризику. Транспортні ризики у 
зовнішньоекономічній та її фінансово-валютної складової. Ризики нестабільності макросередовища при здійсненні 
валютно-фінансових операцій. 

Тема 3. Правові основи регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 
в Україні. 

Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України. Формування системи валютного 
регулювання і валютного контролю. Становлення валютного та фінансового ринків України. Сучасні проблеми 
функціонування гривні. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну валютно-фінансову систему. 
Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів. 

Тема 4. Міжнародне валютно-фінансове право як засіб регулювання міжнародних кредитно-
розрахункових та валютних операцій. 

Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків. Валютно-фінансова політика держави. 
Валютні обмеження і валютні ризики. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри. Удосконалення 
міжнародної системи регулювання світових фінансів. Економічні передумови та наслідки зростання 
нестабільності міжнародних фінансів. Удосконалення діяльності міжнародних валютно-фінансових інституцій. 
Паризький та Лондонський клуби. Міжнародне валютне право. Міжнародне фінансове право. 

 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Структура навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

1 семестр 

Модуль №1 "Валютні, розрахункові та кредитні операції як основа розвитку міжнародних валютно-

фінансових відносини" 

1.1 Валютні цінності і валютний ринок 12 2 2 8 

1.2 Особливості здійснення конверсійних валютних 

операцій 

12 2 2 8 
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1.3 Встановлення кореспондентських відносини між 

комерційними банками різних країн 

12 2 2 8 

1.4 Засоби здійснення міжнародних платежів: чеки, 

тратти, міжнародні платіжні доручення 

12 2 2 8 

1.5 Недокументарні та документарні форми міжнародних 

розрахунків 

12 2 2 8 

1.6 Методи міжнародних короткострокових кредитів 12 2 2 8 

1.7 Традиційні та нетрадиційні методи середньострокових 

міжнародних кредитів 

10 2 - 8 

1.8 Модульна контрольна робота №1 5 2 - 3 

Усього за модулем №1 87 16 12 59 

Модуль №2 "Особливості здійснення міжнародних валютно-фінансових відносин" 

2.1 Експортний контроль у зовнішньоекономічній 

діяльності підприємств, що здійснюють активні 

валютно-фінансові операції 

17 2 

2 

2 11 

2.2 Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операціях 

17 2 

2 

2 11 

2.3 Правові основи регулювання міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій в Україні 

16 2 

2 

1 11 

2.4 Міжнародне валютно-фінансове право як засіб 

регулювання міжнародних кредитно-розрахункових 

та валютних операцій 

15 2 

2 

 

- 11 

2.5 Домашнє завдання 8 - - 8 

2.5 Модульна контрольна робота №2 5 2 - 3 

Усього за модулем №2 78 18 5 55 

Усього за 1 семестр 165 34 17 114 

Усього за навчальною дисципліною 165 34 17 114 

 

 2.2. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Лекції СРС 

1 семестр 

Модуль №1 "Валютні, розрахункові та кредитні операції як основа розвитку міжнародних валютно-

фінансових відносини" 

1.1 Валютні цінності, валютні ринки та валютні курси 2 4 

1.2 Особливості здійснення конверсійних валютних операцій 2 4 

1.3 Встановлення кореспондентських відносини між комерційними банками різних 

країн 
2 4 

1.4 Засоби здійснення міжнародних платежів: чеки, тратти, міжнародні платіжні 

доручення  
2 4 

1.5 Недокументарні та документарні форми міжнародних розрахунків 2 4 

1.6 Методи міжнародних короткострокових кредитів 2 4 

1.7 Традиційні та нетрадиційні методи середньострокових міжнародних кредитів 2 8 

1.8 Модульна контрольна робота №1 2 3 

Усього за модулем №1 16 35 

Модуль №2 "Особливості здійснення міжнародних валютно-фінансових відносин" 

2.1 Експортний контроль у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, що 

здійснюють активні валютно-фінансові операції 
2 4 

2.2 Експортний контроль у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, що 

здійснюють активні валютно-фінансові операції 
2 4 
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2.3 Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операціях 
2 4 

2.4 Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операціях 
2 4 

2.5 Правові основи регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операцій в Україні 
2 4 

2.6 Правові основи регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операцій в Україні 
2 4 

2.7 Міжнародне валютно-фінансове право як засіб регулювання міжнародних 

кредитно-розрахункових та валютних операцій 
2 4 

2.8 Міжнародне валютно-фінансове право як засіб регулювання міжнародних 

кредитно-розрахункових та валютних операцій 
2 7 

2.9 Модульна контрольна робота №2 2 3 

Усього за модулем №2 18 38 

Усього за 1 семестр 34 73 

Усього за навчальною дисципліною 34 73 

 

2.3. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Практ. 

заняття 
СРС 

1 семестр 

Модуль №1 "Валютні, розрахункові та кредитні операції як основа розвитку міжнародних валютно-

фінансових відносини" 

1.1 Валютні цінності, валютні ринки та валютні курси 2 4 

1.2 Особливості здійснення конверсійних валютних операцій 2 4 

1.3 Встановлення кореспондентських відносини між комерційними банками різних 

країн 

2 4 

1.4 Засоби здійснення міжнародних платежів: чеки, тратти, міжнародні платіжні 

доручення  

2 4 

1.5 Недокументарні та документарні форми міжнародних розрахунків 2 4 

1.6 Методи міжнародних короткострокових кредитів 2 4 

Усього за модулем №1 12 24 

Модуль №2 "Особливості здійснення міжнародних валютно-фінансових відносин" 

2.1 Експортний контроль у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, що 
здійснюють активні валютно-фінансові операції 

2 3 

2.2 Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та 
валютних операціях 

2 3 

2.3 Правові основи регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та 
валютних операцій в Україні. Міжнародне валютно-фінансове право як засіб 
регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 

1 3 

Усього за модулем №2 5 9 

Усього за 1 семестр 17 33 

Усього за навчальною дисципліною 17 33 

 

2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 

№ Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг  
СРС 

(годин) 

1 семестр  

1. Підготовка до лекційних занять 67 

2. Підготовка до практичних занять 33 

3. Виконання домашнього завдання 8 

4. Підготовка до модульної контрольної роботи №1, №2  6 
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Усього за 1 семестр 114 

Усього за навчальною дисципліною 114 

 

2.5. Домашнє завдання  

Домашнє завдання (ДЗ) виконується у першому семестрі, відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань 

та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни.  
Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне 

опрацювання студентами, і є складовою модулю "Особливості здійснення міжнародних валютно-фінансових 
відносин". 

Конкретна мета домашнього завдання міститься в ознайомленні студентів з особливостями 

організації міжнародних кредитних та розрахункових операцій у банках, розрахункових операцій у системі 

міжнародної торгівлі вітчизняних підприємств та міжнародних компаній. 

Для успішного виконання ДЗ студент повинен знати організацію міжнародних розрахункових 

операцій; вміти  здійснювати кредитування зовнішньоторговельних операцій; 
Виконання, оформлення та захист домашнього завдання  здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій. 
Час, що необхідний для виконання домашнього завдання – до 8 годин самостійної роботи. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
3.1. Методи навчання 
З метою активізації процесу навчання під час лекцій та практичних занять використовуються 

методи креативної дискусії, «альтернативних груп», «круглого столу», презентація, робота в малих групах 
тощо. Зазначені методи навчання дають змогу структурувати лекційні (практичні) заняття за формою і 
змістом, створюють можливості для кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечують формування 
особистісних якостей, дають можливість обмінятися думками з приводу тієї чи іншої теми, залучаючи 
знання наукової літератури 

 
3.2. Рекомендована література 
Базова література 

3.2.1. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посіб. / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. 

– К.: Знання, 2008. – 318 с.  

3.2.2. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навч. посіб. 

/ З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль. – Львів: Видавництво Національного університету Львівська 

політехніка, 2004. – 244 с. 

3.2.3. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: підручник / Л.В. 

Руденко. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

Допоміжна література 

3.2.4. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник / П.І. Белінський. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. 

3.2.5. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ 

“Борисфен-М”, 1996. – 336 с.  

3.2.6. Киреев А.П. Международная экономика: учебное пособие для вузов в 2-х ч. / А.П. Киреев. – 

М.: Междунар. отношения, 2000. – 416 с.  

3.2.7. Управление финансами: бизнес-курс МВА: ученик / под ред. Дж.Л.Ливингстона и Т. Гроссмана; 

[пер. с англ. Н.Е. Русановой]. – М.: Омега-Л, 2006. – 837 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

3.3.1 mzedp.kaf@gmail.com 

 
4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

 

1 семестр 
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Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

 

Відповіді 

на практичних заняттях 

(3б.*6 зан.) 

18 

(сумарна) 

Відповіді  

на практичних заняттях 

(3б.*3 зан.) 

9 

(сумарна) 
 

Відповіді 

на тестові завдання 

(4б.*3 зан.) 

12 

(сумарна) 

Відповіді 

на тестові завдання 

(4б.*3 зан.) 

12 

(сумарна) 
 

  
Виконання 

домашнього завдання 
8  

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 18 бал. 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 13 бал. 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
14 

Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
15  

 

Усього за модулем №1 

 

 

 

 

 

модулеммодулем 

№1 

44 Усього за модулем №2 44  

Семестровий екзамен 12 

Усього за 1 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну 

рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Відповіді на 
практичних 

заняттях 

Відповіді на 
тестові завдання 

Виконання та 
захист 

домашнього 
завдання 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи №1 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи №2 

3 4 8 13-14 14-15 Відмінно 

2,5 3 6-7 11-12 12-13 Добре 

2 2,5 5 9-10 9-11 Задовільно 

Менше 2 Менше 2,5 Менше 5 Менше 9 Менше 9 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, 

становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.  

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну 

рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного 

контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

 

Модуль №1 

 

Модуль №2 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 



 Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ РП 09.01.02-

01-2017 

Стор. 10 із 11 

 

 

33-39 33-39 Добре 

27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 

 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову 

модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової 

оцінки в балах оцінкам за національною шкалою 

 
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної  рейтингових оцінок у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки 

студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій 

оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 



 Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ РП 09.01.02-

01-2017 

Стор. 11 із 11 

 

 

 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


