
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС 

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції (вибіркова) (150 год/5 кредитів 
ЄКТС), залік 

Загальна інформація про 
викладача 

 Якимова А. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»,  
(050) 480-69-35. allayakymova@gmail.com 

Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 7 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність опановувати та усвідомлювати 
інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (фінанси 
суб’єктів господарювання, фінансові ринки, банківська система). Здатність використовувати 
базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та 
регулювання фінансового ринку. Вміння використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук 
для діагностики стану фінансових систем. Здатність до впорядкування облікової інформації, 
формування, читання та використання фінансової звітності для проведення розрахунків та 
здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що характеризують параметри 
грошових потоків та фінансовий стан економічних суб’єктів господарювання, формування 
аналітичних висновків в міжнародному контексті. 
Результати навчання. Знання основних складових законодавства, яке регулює фінансові 
процеси на міжнародному рівні; правових  аспектів  фінансових відносин. Знання та 
здатність до аналізу і оцінювання макроекономічних показників, показників ефективності 
грошово-кредитної політики. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між 
суб’єктами фінансових систем в міжнародному аспекті. Збирати, аналізувати та пояснювати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. Вміння 
виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у 
міжнародному контексті. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни  «Фінанси 
підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання, «Фінансовий аналіз», 
«Банківська діяльність», «Фінансовий ринок», «Страхування та страхові послуги», 
«Корпоративне та фінансове право» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1. Об’єктивні підстави і тенденції розвитку міжнародних економічних 

відносин. 2. Валютна система та її елементи. 3. Валютні курси. 4. Світові валютний, кредитний та 
фінансовий ринки. 5. Валютні операції банків. 6. Валютний ризик та страхування. 7. Організація 
міжбанківських відносин. 8. Міжнародні розрахункові операції. 9. Розрахунки в системі 
міжнародної торгівлі. 10. Організація міжнародних кредитних операцій. 11. Міжнародні 
валютно-кредитні та фінансові організації. 12. Платіжний баланс держави. 
Основні теми практичних занять: 1. Валютні курси та валютні операції банків. 
Конвертованість валют. Валютні ризики. 2. Міжнародні розрахункові операції. Розрахунки в 
системі міжнародної торгівлі. 3. Організація міжнародних кредитних операцій. Банківські 
гарантії. 4. Платіжний баланс держави. Аналіз платіжного балансу України. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. 
посібників. 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 
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В.Г. Козак, Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова.]. — К. : КНЕУ, 2006. — 336 с. 
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