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1. Мета опанування дисципліни: узагальнення та поглиблення знань щодо 

дослідження можливостей використання сучасних технологій та систем щодо 

здійснення міжнародних розрахункових та валютних операцій при управлінні 

підприємством.  

2. Завдання: опанування технології здійснення організації міжнародних 

розрахункових операцій, особливостей здійснення кредитування 

зовнішньоторговельних операцій, визначення рівнів ризиків в міжнародних 

кредитно-розрахункових та валютних операціях та шляхів їх мінімізації.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння:   

основних понять організації міжнародних розрахункових операцій 

підприємства; 

особливостей здійснення кредитування зовнішньоторговельних операцій; 

основних понять щодо ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операціях та шляхів їх мінімізації. 

застосування знань і розумінь: 

здійснювати організацію міжнародних розрахунків за допомогою інкасо та 

акредитива; 

використовувати різні способи страхування валютних ризиків здатність 

розраховувати крос-курси валют; 

здатність визначати ефективність кредитно-розрахункових операцій; 

здатність використовувати методи хеджування валютних ризиків здатність 

розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основи міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операцій підприємства 

Тема 1. Валютні відносини та світові валютні системи 

Тема 2. Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операцій 

Тема 3. Основи організації міжнародних розрахунків 

Тема 4. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках 

Змістовий модуль 2. Характеристика основних валютних операцій та 

основні аспекти здійснення міжнародних кредитно-розрахункових операцій 

підприємства 



Тема 5. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачання 

Тема 6. Способи платежів у міжнародній торгівлі 

Тема 7. Документарні форми розрахунків 

Тема 8. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках 

Тема 9. Фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій  

Тема 10. Депозитні валютні операції 

Тема 11. Управління валютним ризиком 

5.  Викладацький склад: гарант освітньої програми, к.е.н., доцент, Нєізвєстна 

О.В. 
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	Тема 5. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачання
	Тема 6. Способи платежів у міжнародній торгівлі
	Тема 7. Документарні форми розрахунків
	Тема 8. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках
	Тема 9. Фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій
	Тема 10. Депозитні валютні операції
	Тема 11. Управління валютним ризиком
	5.  Викладацький склад: гарант освітньої програми, к.е.н., доцент, Нєізвєстна О.В.

