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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є формування у студентів системи знань з теорії та навичок з
практики виконання банками міжнародних розрахункових та валютних
операцій.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
- особливості міжнародних розрахунків;
- основи функціонування міжнародних валютних ринків;
- сутність та види ризиків, що супроводжують міжнародні розрахунки
зміст валютних обмежень в Україні;
- основні параметри валютно-фінансових умов міжнародних
розрахунків;
- сутність та види рахунків, що відкриваються в установах банків;
перелік документів; на основі яких відкриваються валютні рахунки;
- типову структуру зовнішньоекономічного контракту;
- види документів при зовнішньоекономічних постачаннях;
- сутність та види банківського кредитування, сутність міжнародного
фінансового лізингу, факторингу, форфейтингу.
вміти:
- уміти визначати особливості та види валютних операцій;
- контролювати дотримання вимог валютного законодавства в процесі
здійснення різноманітних валютних операцій;
- аналізувати валютно-фінансові умови та оцінювати ризики

міжнародних розрахунків;
- уміти аналізувати зовнішньоекономічний контракт, обирати
відповідно до умов контракту умови постачань товарів при міжнародних
перевезеннях;
- уміти виконувати авансові та інші види розрахунків з
використанням банківського переказу;
- визначати умови фінансування зовнішньоекономічних операцій
клієнтів;
- супроводжувати міжнародні кредитні операції; оформляти
форфейтингові угоди та угоди фінансового лізингу.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи.
До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються
письмово в аудиторії.
Підсумковий контроль виконується через процес додавання кількості
балів, які отримав студент за обов’язкові та додаткові види самостійної
роботи та на екзамені.
5. Викладач(і): Гордєєва Д.В., к.е.н.

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

