
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

  Загальна кількість годин та кредитів становить 135 годин 4,5 кредитів 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні 
операції» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Мета навчальної дисципліни: формування в майбутніх фахівців 
спеціальних знань з теоретичних основ, методичних підходів, а також 

практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів організації та 
здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій. 

Завдання навчальної дисципліни: полягає в засвоєнні студентами 

особливостей іпотечних відносин і специфіки функціонування іпотечних 
банків. В результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати 

необхідні знання з теорії та практики іпотечного кредитування. 
Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні основи організації та механізм міжнародних 
розрахунків. 

Тема 2.  Валютні відносини та світові валютні системи. 
Тема 3. Міжнародний ринок обміну валют. 

Тема 4. Роль банків в організації міжнародних розрахунків.  
Тема 5. Умови поставки і документи в міжнародній торгівлі. 

Тема 6. Недокументарні форми розрахунків. 
Тема 7. Документарні форми розрахунків. 
Тема 8. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо.  

Тема 9. Кредитування учасників міжнародних розрахунків. 
Тема 10. Банківська гарантія як інструмент забезпечення виконання 

зобов’язань у міжнародних розрахунках. 
Тема 11. Зарубіжні платіжні системи та системи електронних платежів 

НБУ. 
Тема 12. Загальні основи діяльності комерційних банків на валютних 

ринках. 
Тема 13. Міжнародні депозитні операції в іноземній валюті. 

Тема 14. Поточні конверсійні операції. 
Тема 15. Сутність та цілі валютних форвардних угод. 

Тема 16. Форфейтингові операції у зовнішньоекономічній діяльності 
суб’єктів ринку. 



Тема 17. Свопи ринку конверсійних операцій. 
Тема 18. Поняття фінансових ф’ючерсів та визначальні риси 

ф’ючерсних ринків. 
Тема 19. Поняття опціонних контрактів, їх види, сторони та ціна 

виконання. 

Тема 20. Розрахунки в системі міжнародної торгівлі. 
Тема 21. Зарубіжні платіжні системи та системи електронних платежів 

НБУ. 
Тема 22. Спекулятивні операції на валютних ринках. 

Тема 23. Ризики в міжнародних кредитно-розрахункових, валютних 
операціях та шляхи їх мінімізації. 


