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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ 

ОПЕРАЦІЇ» 
(назва навчальної дисципліни) 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
(шифр й найменування спеціальності) 

 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), другий 

(магістерський), третій (освітньо- 

науковий) 

 

 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні засади та практичні навички сучасних аспектів 

міжнародних розрахунків та валютних операцій на рівні суб’єктів 

господарювання й депозитних корпорацій 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок економічних явищ і процесів у сфері 

міжнародних відносин, зокрема організації та проведення, 

розрахункових та валютних операцій в сучасних умовах 

господарювання з урахуванням можливостей цифрової економіки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
- Вміння здійснювати операції на рівні банків та суб’єктів 

господарювання, приймати рішення відносно реалізації таких 

операцій, планувати, організовувати та оцінювати ефективність 

останніх; 

- Оволодіти методичним інструментарієм оцінки ефективності 

операцій на рівні банків та суб’єктів господарювання, методами 

оцінки ефективності та ризиків таких операції, включаючи новітні 

підходи. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання принципів та особливостей організації міжнародних 

розрахунків та валютних операцій на рівні банків та суб’єктів 

господарювання дозволяє : 

- розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання визначеної діяльності;  

- організовувати діяльність на ринку фінансових послуг, 

максимізувати ефективність міжнародних розрахунків та валютних 

операцій, реалізовувати їх моніторинг відповідно до вимог  

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-i-kredytu/atotaciyamizhnarodnirozrahunky.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-i-kredytu/atotaciyamizhnarodnirozrahunky.pdf


 законодавства та регуляторів; 

- використовувати статистичну, фінансову, та пов’язану з нею 

облікову та управлінську інформацію з метою прийняття 

стратегічних, тактичних та операційних рішень в рамках 

міжнародних розрахунків та валютних операцій; 

- застосовувати спеціальні інформаційні технології з метою 

збільшення швидкості, якості та ефективності міжнародних 

розрахунків та валютних операцій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальні основи організації міжнародних 

розрахунків. Міжнародні банківські зв’язки та операції. Умови 

здійснення розрахунків за міжнародними торговельними 

операціями. Валютні операції комерційних банків. Особливості 

використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків. 

Кредитування учасників міжнародних розрахунків. Банківські 

гарантії та поручительства як інструмент забезпечення платежів у 

міжнародній торгівлі. 

Види занять: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна 

робота, індивідуальні та групові заняття. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та 

дослідницької діяльності, професійно-ділові ігрові технології, 

тренінгові та діалогово-комунікаційні методи. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 
Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

бакалаврської роботи та при вивченні дисциплін: «Банківський 

менеджмент», «Фінансовий менеджмент» та ін. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Вісник Національного банку України.: Науково-прктичний 

журнал. – Київ. 

2. Банківська справа: Науково-практичне видання.– Київ. 

3. Ямненко Т. М., Оніщенко О. В. Цивільні договори в 

банківській діяльності: навчальний посібник/ Т. М. Ямненко, О. В. 

Оніщенко МОН України, Національний авіаційний університет.  –

 Київ: НАУ, 2018. – 140 с. 

4. Звєряков М. І., Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Управління 

фінансовою стійкістю банків: підручник/ М. І. Звєряков, В. В. 

Коваленко, О. С. Сергєєва / МОН України, Одеський національний 

економічний ун-т.  – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 520 с. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, 

платформа Google Сlassroom. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404892&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404892&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404892&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=404892&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=342925&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Викладач(і) 

 

РИБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 
https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90 

E-mail: olena.rybak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 


