ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “ Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні
операції ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
__Другий рівень вищої освіти Магістр____
(назва рівня вищої освіти)

спеціальності __073 Менеджмент_______
спеціалізації Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1.

Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:
 Засвоєння теоретичних основ міжнародних кредитно-розрахункових та
валютних операцій; формування практичних навичок щодо банківського
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Завдання дисципліни спрямовані на вивчення теоретичних основ та набуття
практичних навичок щодо:
 набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції,
стратегії та тактики міжнародних кредитно-розрахункових та валютних
операцій;
 опанування студентами методичним інструментарієм розробки та реалізації
завдань міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій;
 оволодіння навичками економічного мислення щодо міжнародних
торговельних операцій, їх сутності, завдань та розробки пропозицій щодо
удосконалення міжнародної валютної системи і механізмів її
функціонування;
 набуття навичок оцінки економічної ефективності міжнародних кредитнорозрахункових та валютних операцій та наслідків проведення міжнародних
операцій.
1.3. Кількість кредитів – 5 кредитів
1.4. Загальна кількість годин:
150 годин денна форма навчання;
150 годин заочна форма навчання.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Таблиця 1
Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2018-2019-й

2018-2019-й
Семестр

9-й

9-й
Лекції

32 години

10 годин
Практичні заняття

32 години

2 години
Самостійна робота, у тому числі
86 години
138 години
Заплановані результати навчання:
Особливості здійснення валютних операцій та операцій на ринку
фінансових деривативів; сутність міжнародних кореспондентських відносин
банків; особливості організації міжнародних розрахункових операцій банку;
сутність міжнародних кредитних операцій; сутність та особливості міжнародних
торговельних розрахунків; сутність валютних операцій; сутність угод з негайною
поставкою валюти; загальні характеристики строкових операцій сутність
міжнародних кореспондентських відносин банків; особливості організації
міжнародних розрахункових операцій банку; сутність міжнародних кредитних
операцій; сутність та особливості міжнародних торговельних розрахунків; ризики
в міжнародних кредитно-розрахункових операціях та шляхи їх мінімізації.
1.6.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1: Еволюція розвитку міжнародних валютно-фінансових та кредитнорозрахункових відносин
Тема 1. Основи організації міжнародних кредитних розрахунках
Поняття і види міжнародних розрахунків. Способи платежів. Роль
національних і колективних валют та золота в міжнародних розрахунках.
Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод. Валюта ціни
та валюта платежу. Умови платежу. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності,
способи їх існування.
Тема 2. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках

Загальні поняття та характеристика рахунків. Купівля банками іноземної
валюти для міжнародних розрахунків. Міжбанківські кореспондентські відносини
та система міжбанківських комунікацій. Система СВІФТ.
Тема 3. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачань
Характеристика зовнішньоторговельного контракту. Умови поставок
товару. Види документів при міжнародних поставках.
Розділ 2: Розрахунки в системі міжнародної торгівлі. Банківська гарантів в
міжнародних розрахунках
Тема 4. Способи платежів у міжнародній торгівлі
Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.
Авансові платежі. Платіж на відкритий рахунок. Банківський переказ. Розрахунки
з використанням чеків, пластикових карток, векселів.
Тема 5. Документарні форми розрахунків
Документарний акредитив. Інкасо. Види Інкасо, фази документарного
інкасо, узгодження умов інкасо, виписка інкасового доручення і подання
документів, уніфіковані правила для інкасо (УПІ).
Тема 6: Банківська гарантія в міжнародних кредитних розрахунках
Загальні принципи і правові основи банківської гарантії. Дія банківських
гарантій. Видача банківських гарантій. Використання банківської гарантії. Типи
та основи види банківських гарантій.
Тема 7. Банківське фінансування зовнішньоторговельних умов
Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв’язок з
умовами платежу. Кредитування імпорту. Кредитування експорту.
Розділ 3: Типи валютних операцій. Ризики в міжнародних кредитнорозрахункових та валютних операціях та шляхи їх мінімізації
Тема 8. Валютний ринок та валютні операції
Сутність валютних операцій. Типи угод на валютних ринках. Поточні
операції. Форварді угоди. Валютні «свопи». Валютні фючерси. Валютні опціони.
Тема 9: Депозитні валютні операції
Сутність міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній валюті.
Валютування депозитних угод. Процентні ставки на ринку міжбанківських
депозитів у іноземній валюті. Котирування процентних ставок. Сторони
котирування. Депозитна позиція. Ринок євровалюти. Зв’язок між процентними
ставками та валютними курсами.
Тема 10. Управління валютним ризиком
Поняття ризику як економічної категорії. Класифікація банківських ризиків.
Поняття валютного ризику та його види. Система управління валютним ризиком
комерційного банку. Огляд супутніх ризиків.

3. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Кількість годин
Денна форма

Назви розділів і тем
Усього
1

2

Заочна форма

У тому числі
л
3

п
4

с.р.
5

Усього
6

У тому числі
л
7

п
8

с.р.
9

Розділ 1. Еволюція розвитку міжнародних валютно-фінансових та кредитно-розрахункових
відносин
Тема 1. Основи організації в
міжнародних кредитних
розрахунках
Тема 2. Валютні рахунки в
міжнародних розрахунках
Тема 3. Документи в
зовнішньоторговельних
операціях та умови постачань
Разом за розділом 1

13

2

2

9

12

1

1

10

14

3

3

8

12

1

11

17

3

4

10

15

1

14

44

8

9

27

39

3

1

35

Розділ 2: Розрахунки в системі міжнародної торгівлі. Банківська гарантів в міжнародних
розрахунках
Тема 4. Способи платежів у
міжнародній торгівлі
Тема 5. Документарні форми
розрахунків
Тема 6: Банківська гарантія в
міжнародних кредитних
розрахунках
Тема 7. Банківське
фінансування
зовнішньоторговельних умов
Разом за розділом 2

14

4

3

7

15

1

14

14

4

3

7

16

1

15

16

4

3

9

20

1

13

3

2

8

17

1

57

15

11

31

68

4

1

18

16
1

63

Розділ 3: Типи валютних операцій. Ризики в міжнародних кредитно-розрахункових та
валютних операціях та шляхи їх мінімізації
Тема 8. Валютний ринок та
валютні операції
Тема 9: Депозитні валютні
операції
Тема 10. Управління валютним
ризиком

16

3

4

9

14

1

13

17

3

4

10

14

1

13

16

3

4

9

15

1

14

Разом за розділом 2

49

9

12

28

43

3

Усього годин

150

32

32

86

150

10

2

40
138

4. Теми практичних занять
Таблиця 3
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10

Назва теми
Сутність понять: міжнародні розрахунки; валюта платежу;
валюта позиції; міжнародні кореспондентські відносини.
Міжнародний рахунок «Востро», «Лоро» та «Ностро». Їх
зв’язок між собою. Рішення задач.
Повний пакет документів які потрібно використовувати в
зовнішньоторговельних операціях та умови постачань
Різновид способів платежів у міжнародній торгівлі та їх
переваги. Рішення задач.
Поняття та види документарних форм розрахунків
Сутність поняття банківська гарантія в міжнародних
кредитних розрахунках.
Кредитування зовнішньої торгівлі. Види міжнародних
кредитів. Механізм здійснення кредитування в міжнародній
торгівлі. Рішення задач.
Сутність валютних операцій. Типи угод на поточних
ринках.
Учасники депозитних операцій в іноземній валюті. Види
депозитів та функціонування ринку депозитних операцій.
Зв’язок між процентними ставками та валютними курсами.
Рішення задач.
Поняття валютного ризика та види. Класифікація
банківських ризиків. Система управління валютним
ризиком комерційного банку.
Разом годин за семестр:

Кількість
годин
2
3
4
3
3
3
2

4
4

4

32

5. Завдання для самостійної роботи
Таблиця 4
№
з/п

Кількість
годин

Назва теми

1.

Опрацьовування лекційного матеріалу

16

2.

Підготовка до практичних занять

16

3.

Самостійне вивчення тем та питань,
викладаються на лекційних заняттях
Інші види самостійної роботи

4

Разом

які

не

30
24
86

6. Методи контролю
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає
виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних
формах:
1. Оцінювання роботи студентів в процесі практичних занять.
2. Проведення проміжного контролю.
3. Проведення підсумкового іспиту.
Загальна оцінка за дисципліною складається та виставляється за виконання
практичних завдань, самостійної роботи, контрольних робіт та підсумкового
іспиту.
Контроль активності на практичних заняттях:
Оцінювання проводиться за такими критеріями:
1.
розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2.
ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною
літературою з питань, що розглядаються;
3.
уміння поєднувати теорію з практикою при розв’язанні задач,
проведення статистичного аналізу при виконанні завдань, віднесених до
самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
4.
логіка, структура, стиль, викладання матеріалу в письмових роботах і
при виступі в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Проміжний контроль
Проміжний контроль знань передбачає виявлення рівня опанування
матеріалу лекційного матеріалу та вміння застосовувати його для вирішення
практичної ситуації і проводиться у вигляді розрахункового завдання, яке містить
практичні задачі різного рівня складності.
Проведення підсумкового іспиту
Підсумковий іспит здійснюється та оцінюється за двома складовими:
лекційний (теоретичний) матеріал та практичне завдання. Підсумковий іспит
проводиться у письмовій формі, після того як розглянуто увесь теоретичний
матеріал та виконані контрольні роботи. Студент вважається допущеним до
іспиту на підставі:
Для денної форми навчання – наявності всіх виконаних практичних завдань
та написання двох модульних контролів.
Для заочної форми навчання – наявність всіх виконаних практичних завдань
та написання контрольної роботи.

Таблиця 5
Форми проведення поточного та підсумкового контролю
Форма контролю

Форма
навчання Підсумковий
контроль
Денна
іспит
Заочна
іспит

Практична
ситуація
+
+

Тести
+
+

Контрольна
робота
+
+

Доповідь
+
+

Критерії оцінки знань:
Іспит проводиться в письмовій формі; регламент – 2 академічних години.
60 % - атестації результатів роботи студента в навчальному періоді;
40 % - результати іспиту.
Екзаменаційний білет складається з:
 Тестові завдання;
 Теоретичне запитання
 Розрахунково-аналітичне завдання
7. Схема нарахування балів
Таблиця 6

Розділ 3

Розділ 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

4

3

Разом

Сума

Розділ 1

Контрольна
робота,
передбачена
навчальним
планом
К1 К2 К3

Екзамен

Поточне контроль, самостійна робота

60

40

100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90-100
70-89
50-69
1-49

для чотирирівневої шкали
оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

8. Рекомендована література
Основна література
1.
Алєксєєва Т. І. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посібник / Т. І.
Алєксєєва. - Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2007. –
252с.
2.
Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М.
Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с.
3.
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки [Текст]: –
М.:Тривола, 1994. – 232с.
4.
Васенко, В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної
діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. К. Васенко. – Мін-во освіти і науки України,
СумДУ. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с.
5.
Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]:
Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 214 с.
6.
Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] :
навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія, 2007. – 214 с.
7.
Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: Конспект
лекцій / Харківський національний економічний ун-т. – Х. : Видавництво ХНЕУ,
2006. – 128с.
8.
Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки [Текст]: Навч. посіб. /
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