
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Інститут економіки та фінансів 

 

 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

кафедри фінансово-економічної безпеки та  

банківського бізнесу 

 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ  

І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

Для здобувачів освітнього рівня «магістр» 

спец. 073 «Менеджмент» 

ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою 



=Обсяг - 4 кредити, 120 год.,  

в т.ч. лекцій – 26 год.;  

практичних – 20 год.,  

самостійна робота - 74 год. Підсумкова форма  

контролю: залік 

Предметом вивчення дисципліни є 

відносини, що виникають при укладанні й реалізації зовнішньоторговельних угод  

між економічними суб’єктами 

Період навчання – 

1 курс , 2 семестр 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції” є надання  

студенту таких можливостей та переваг: знання загальних закономірностей, змісту, структури та  

принципів міжнародних розрахунків; вміння поєднувати набуті теоретичні знання з практичним  

здійсненням валютних операцій та міжнародних розрахунків; проводити розрахунки по  

зовнішньоекономічному контракту при зміні валютного курсу; використовувати операції з опціонами і  

ф’ючерсами з метою уникнення валютних втрат. 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І  

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 



здатність проведення  

досліджень на відповідному 

рівні 

здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

здатність до абстрактного  

мислення, аналізу та синтезу 

здатність обирати та використовувати концепції, методи та  

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до  

визначених цілей та міжнародних стандартів 

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації  

здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 

Вивчення дисципліни додатково сприяє  

формуванню студентом таких компетентностей 



1.Основи організації міжнародних розрахунків. Валютні рахунки в  

міжнародних розрахунках 

2. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачань 

3. Способи платежів у міжнародній торгівлі 

4. Документарні форми розрахунків 

5. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках 

6. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод 

7. Валютний ринок та валютні операції 

8. Депозитні валютні операції 

9. Управління валютним ризиком 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 



Посібник 

Робоча програма навчальної 

дисципліни 

Лекційний матеріал 

Плани, завдання і методичні вказівки  

до семінарських та практичних  

занять Дистанційний курс 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ,  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

к.е.н, доц. 

Самура Юрій Олексійович 



ЧЕКАЄМО НА ВАС !!! 


