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Силабус навчальної дисципліни 

«Міжнародні платіжні системи» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр 
Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет навчальної дисципліни ―Міжнародні платіжні 

системи‖ — внутрішньобанківські, міжбанківські та міждержавні 

платіжні системи; основні механізми і методи розрахунків, що 

становлять основну функціонування міжнародних платіжних 

систем 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

системи знань з теорії платіжних систем, платіжних інструментів, 

специфіки побудови національної та міжнародної платіжної 

системи. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни «Міжнародні платіжні 

системи» у студентів мають бути сформовані такі предметні 

компетентності: знання суті, значення і правової основи діяльності 

платіжних систем; знання елементів платіжних систем та основних 

вимог до них; знати інструменти безготівкових розрахунків, 

організацію розрахунків, а також організацію експлуатації 

електронних платіжних систем; знати організацію роботи 

товариства міжнародних міжбанківських фінансових 

телекомунікацій SWIFT; знати сутність системи автоматизованих 

розрахунків TARGET; знання правової основи та механізму дії 

системи електронних платежів; знання принципів роботи 

сучасних, найбільш популярних систем розрахунків через 

Інтернет; вміння застосовувати теоретичні знання для створення, 

впровадження, вдосконалення та супроводу платіжних систем; 

вміти вести переговори  про надання послуг щодо переказу коштів 

із використанням платіжної системи; вміння визначати шляхи 

підвищення ефективності банківських послуг у сфера електронних 

переказів; уміння розробляти заходи щодо покращення 

обслуговування фізичних та юридичних осіб з метою підвищення 

рівня безпеки платіжних систем; уміння проводити розрахунки за 

платіжними дорученнями, вимогами, чеками, акредитивами, 

векселями, інкасовими дорученнями; уміння формувати платіжні 

документи за міжнародними стандартами, проводити розрахунки в 

системі SWIFT. 

Формування предметних компетентностей навчальної 

дисципліни має сприяти досягненню результатів навчання, 

передбачених освітньо-професійною програмою. 

Як можна користуватися Даний курс покликаний дати студентам теоретичні знання 



набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

для розробки рекомендацій щодо удосконалення функціонування 

платіжної системи; здійснювання дослідження зарубіжного 

досвіду організації платіжних систем та розроблення рекомендації 

щодо розвитку електронних розрахунків в Україні; виявляти 

переваги та недоліки системи масових електронних платежів та 

розробляти заходи щодо їх розбудови в Україні.. 

Ці компетентності будуть в нагоді при подальшому 

працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

МОДУЛЬ 1: Міжнародні платіжні системи. 

Тема 1. Предмет, зміст і завдання дисципліни 

Тема 2. Загальна концепція платіжної системи  

Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем 

Тема 4. Безпека платіжних систем 

Тема 5. Міжнародні платіжні системи 

Тема 6. Електронні міжбанківські розрахунки 

Тема 7. Системи масових електронних платежів та їх розбудова 

Тема 8. Розвиток міжнародних платіжних систем 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання:  

Традиційні методи:– методи усного контролю: усне 

опитування; диспут (групова дискусія); моделювання та аналіз 

ситуаційних завдань; підготовка усних доповідей; колоквіум, 

диференційний залік; – методи письмового контролю: розв’язання 

тестових завдань, практичних завдань і задач; підготовка та захист 

рефератів за ініціативою студента; контрольні роботи. 

Інноваційні методи: ділові або рольові ігри; аналіз і захист 

кейсів; рейтингування освітніх досягнень студентів. 

Методи самоконтролю: самооцінка студента за питаннями 

для самоконтролю. 

Форми навчання: денна та заочна 

Пререквізити Курс базується на знаннях таких дисциплін, як: «Банківські 

операції», «Міжнародна економіка», «Міжнародні розрахунки та 

валютні операції» 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: 

"«Міжнародний консалтинг», «Міжнародні страхові послуг» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Віднійчук-Вірван Л. А. Платіжні системи: навчальний 

посібник/ МОН України.  – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 190 с.– 

(Вища освіта в Україні) 

Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник.  – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 224 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.403, 2.418 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до Інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки  

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ШУЛЯР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇІВНА 

Посада: старший викладач 

Тел.: (044)406-74-98 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12080  

E-mail: shulyarnm@gmail.com 

Робоче місце:  

Україна, 03058, м. Київ,  



пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, 2.419/2 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Даний курс  охоплює чималий обсяг матеріалу з підготовки 

кваліфікованих спеціалістів з міжнародної економіки із знанням 

структури та принципів функціонування внутрішньо - і 

міждержавних платіжних систем розвинених економік і України, а 

також систем їх інтеграції. 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Розробник          Шуляр Н.М. 

 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г.  

 

 

 

 

  


