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Силабус навчальної дисципліни 

 

«РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ У  

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ» 

 

Спеціальність: 292 «Міжнародні 

економічні відносини»   

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теоретико-прикладні аспекти з організації та техніки проведення 

розрахунків і платежів суб'єктами міжнародного бізнесу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи теоретико-

прикладних знань з організації та техніки проведення розрахунків і 

платежів суб'єктами міжнародного бізнесу.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– види та механізм функціонування основних платіжних систем; 

– зміст і техніку проведення основних форм міжнародних 

розрахунків;  

– види та механізм основних способів банківського фінансування 

міжнародних розрахункових операцій суб’єктів міжнародного 

бізнесу; 

– нормативно-правове регулювання міжнародних розрахунків 

суб’єктів підприємництва України;  

– міжнародні правила та звичаї організації та регулювання 

розрахункових операцій; 

– функції, права і обов’язки сторін, що беруть участь у 

міжнародних розрахунках; 

– зміст, правила оформлення та характер використання ключових 

платіжних і комерційних (товаросупровідних) документів у 

розрахунках і платежах суб’єктів міжнародного бізнесу 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

– вміння аналізувати переваги і недоліки застосування певних 

форм розрахунків і вирішувати проблеми вибору оптимальної 

форми розрахунку для конкретної ситуації;  

– здатність давати практичні рекомендації про включення в 

контракти обмовок різного типу для мінімізації валютно-

фінансових ризиків зовнішньоторговельних операцій; 

– вміння визначати вiдповiдний до умов зовнiшньоекономiчної 

діяльності спосіб фінансування міжнародних розрахункiв. 
Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1.1.Основи організації міжнародних розрахунків 

1.2.Ризики в міжнародній торгівлі та розрахунках 

1.3.Уніфіковані правила та звичаї міжнародних платежів та 

розрахунків 

1.4.ІНКОТЕРМС та міжнародні розрахунки 

1.5.Особливості документообігу при міжнародних розрахунках 

1.6.Методи розрахунків:  векселі, чеки, платіжні доручення 

1.7.Інкасова форма розрахунків 

1.8.Поняття та учасники документарного акредитиву 



1.9.Системи платежів у міжнародній торгівлі. Міжнародна 

платіжна система SWIFT 

1.10.Валютні рахунки в міжнародних розрахунках 

1.11.Банківське кредитування експортно-імпортних операцій 

1.12.Фінансування міжнародних розрахунків 

1.13.Банківська гарантія як  інструмент забезпечення виконання 

зобов'язань при міжнародних розрахунках 

1.14.Загальна характеристика та особливості функціонування  

валютного ринку типу FX (foreign exchange market) 

1.15.Валютний курс та його вплив на міжнародні розрахунки 

1.16.Застосування Blockchain технології на світовому фінансовому 

ринку  

Види занять: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії 

Форми навчання: денна 

Пререквізити  «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні фінанси», 

«Міжнародні економічні відносини 

Пореквізити «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 Студенти мають зручний та оперативний доступ до 

інформаційних серверів університет https://er.nau.edu.ua, 

факультету http://fmv.nau.edu.ua/uk/, кафедрального репозитарію 

НАУ https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124 на яких зберігається в 

електронному вигляді значний обсяг навчальної та навчально-

методичної інформації.   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ПАНІКАР ГЕРМАН ЮРІЙОВИЧ 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u9pu4o4AAAAJ  

Тел.: 406-73-65 

E-mail: herman.panikar@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 

навчального плану, засвоєння якої дозволяє сформувати у студента 

систему теоретико-прикладних знань з організації та техніки 

проведення розрахунків і платежів суб'єктами міжнародного 

бізнесу 

Лінк на дисципліну  
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