
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності 

 

 

 
 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  
«МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА 

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» 
 
Ступінь вищої освіти –Магістр 

  Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Освітня програма - «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності» 
Рік навчання - 1, семестр - 1 
Форма навчання – денна, заочна  
Кількість кредитів ЄКТС - 4 
Мова викладання – українська, англійська  

_______________________  
Лектор курсу Мостенська Т.Л. 
Контактна інформація 
лектора (e-mail) 
Викладач, що веде 
практичні заняття 
Контактна інформація 
викладача (e-mail) 

 
5194050@bigmir.net 
 
Мостенська Т.Л._ 
__________________ 

Сторінка курсу в eLearn  _________________ 
 
 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Дисципліна  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» спрямована 
на засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок виконання 
кредитно-розрахункових та валютних операцій, що здійснюються при обслуговуванні 
зовнішньоекономічної діяльності експортерів та імпортерів. Основна увага приділяється 
сутності, мотивації та формам міжнародних розрахункових, кредитних і валютних 
операцій. Показано еволюцію світової валютної системи, специфіку розвитку та 
функціонування на сучасному етапі міжнародного ринку обміну валют, напрями розвитку 
міжнародного бізнесу. 

Анотація до курсу 

Дисципліна  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» викладається для 
студентів денної та заочної форм навчання ОС «Магістр». При викладанні 
використовуються сучасні публікації фахівців з проблем міжнародних кредитно-
розрахункових та валютних операцій.  

 
1. Мета та цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними 
навичками здійснення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Вивчення 
дисципліни дозволяє впровадити сучасні теоретичні підходи  у практику управлінської 
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зовнішньоекономічною діяльністю, що  набуває особливої актуальності в процесі 
підготовки фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1 Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів 

ФК13 Здатність використовувати методичні та практичні підходи до 
здійснення господарської діяльності організацій в умовах 
міжнародної діяльності 

 

3. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 
(підрозділу) 

ПРН14 Здатність враховувати особливості здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, аналізувати 
ситуацію на світовому ринку товарів та послуг 

ПРН15 Досліджувати міжнародні економічні відносини та світовий 
ринок товарів та послуг. Розуміти особливості діяльності 
організацій в умовах міжнародної економічної інтеграції 

 
4.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 15 15 90 

 

5. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання, 

бали 

1 семестр 
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МКРВО 

 50 

Тема1 
Валютні цінності та 
валютний ринок 

2/2/5 
Знати:  
Характеристики святових 
валютних систем та еволюцію 
їх розвитку; 
основні теоретичні, методичні 
та організаційні основи 
здійснення міжнародних 
кредитно-розрахункових та 
валютних операцій; методи, 
принципи, функції 
міжнародних кредитно-
розрахункових та валютних 
операцій;  
Вміти:   

Підготовка до лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 

Тема 2 
Світова валютна система 2/2/5 

Тема 3 
Особливості здійснення 
конверсійних валютних 
операцій 
 

2/4/20 



використовувати інструменти 
забезпечення платежів за 
міжнародними операціями;  
характеризувати зміни курсів 
валют;  
використовувати конвертори 
валют для визначення вартості 
міжнародних розрахунків 

написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНО-
РОЗРАХУНКОВИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ  50 

Тема 4.  
Встановлення 
кореспондентських 
відносин між 
комерційними банками 
різних країн 

2/2/15 

Знати. 
методи обґрунтування вибору 
платежу по експортно-
імпортним операціям; 
особливості використання 
інструментів валютних 
платежів, хеджування ризиків 
та   правове забезпечення 
міжнародних кредитно-
розрахункових та валютних 
операцій. 

Вміти 
визначати умови здійснення 
платежів за 
зовнішньоекономічними 
операціями,  забезпечувати 
своєчасні розрахунки з 
іноземними контрагентами; 
реалізовувати функції 
різноманітних кредитно-
розрахункових та валютних 
інструментів при здійсненні 
зовнішньоекономічної 
діяльності; 
мінімізувати ризики 
здійснення міжнародних 
розрахунків 
  

Підготовка до лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна тестова 
робота в eLearn. 
 
Самостійна робота 
– відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 5.  
Засоби здійснення 
міжнародних платежів: 
чеки, тратти, міжнародні 
платіжні доручення, 
банківські гарантії 

2/2/15 

Тема 6.  
Документарні форми 
міжнародних розрахунків 

2/2/15 

Тема 7. 
Ризики здійснення 

міжнародних кредитно-
розрахункових операцій 

2/2/15 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті  

до 10 балів 

Всього за 2 семестр 14/16/90 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 



Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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