1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну
Ставська Юлія Вацлавівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та
туризму, електронна адреса: usv.urf@ukr.net
2. Опис навчальної дисципліни
ВПП 15.1 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
кількість кредитів ЄКТС – 4;
кількість годин – 120 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 62 години
самостійна робота;
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання – один семестр, ІІ семестр.
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
«Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» належить до вибіркової
навчальної дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної
підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких
дисциплін (пререквізитів): «Міжнародний туризм», «Конкурентоспроможність
туристичних підприємств», «Ринкова трансформація економіки регіону»;
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні
таких дисциплін (постреквізитів): «Управління бізнес процесами».
5. Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується поглибленням та
зміцненням взаємозв’язків між національними економіками, що передбачає здійснення
міжнародних розрахунків. Адже, жодна з країн світу не може самостійно оволодіти
всіма останніми досягненнями НТП і відповідати своїм вимогам світового соціальноекономічного прогресу. Важливе місце у вирішенні завдань по розширенню
інтеграційних зв’язків між країнами світу займають міжнародні кредитно-розрахункові
та валютні операції.
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні
операції» є вивчення та систематизація матеріалу щодо здійснення та реалізації в
сучасних умовах знань із проведення кредитних, розрахункових та валютних операцій
на туристичних підприємствах, є формування у студентів сучасного економічного
мислення та системи спеціальних знань щодо загальних закономірностей організації та
функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного
відтворення.
5.3. Задачі вивчення дисципліни
Задачами навчальної дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні
операції» є забезпечення необхідних передумов студентам економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів у розумінні: сутності міжнародних валютно-кредитних та
розрахункових операцій, механізмів функціонування валютних ринків і здійснення
валютних операцій; принципів, механізмів функціонування міжнародних фінансових
організацій, їхньої ролі та призначення в сучасних міжнародних економічних
відносинах, формування сучасного економічного мислення та розширення світогляду

студентів.
5.4. Зміст навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»
належить до вибіркових дисциплін. Предметні компетентності: вміти аналізувати
реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних
проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю туристичного
підприємства; знати технології здійснення валютних операцій, різних форм
міжнародних розрахунків, загальноприйняті міжнародні правила, що застосовуються
банками при обслуговуванні суб’єктів ЗЕД; вміти розраховувати крос-курси валют,
визначати ефективність кредитно-розрахункових операцій; знати економічні категорії,
закономірності розвитку, основні принципи і форми організації міжнародних фінансів;
вміти здійснювати валютні операції і міжнародні розрахунки, оцінювати стан
міжнародних валютних, кредитних ринків, виявляти сучасний стан і тенденції розвитку
міжнародних фінансових ринків.
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Назва теми

Тема 1. Міжнародні валютні
відносини та їх вплив на формування
світової туристичної галузі.
Тема 2. Світові валютні системи і
туризм.
Тема 3. Міжнародний ринок обміну
валют
Тема 4. Міжнародний туризм і
міжнародний банківський бізнес
Тема 5. Організація міжнародних
розрахункових операцій в
туристичній галузі.
Тема 6. Міжнародні кредитні операції
Тема 7. Ризики в міжнародних
кредитно-розрахункових, валютних
операціях
Тема 8. Гарантія і поручительство
засіб усунення ризиків
Тема 9. Міжнародні фінансові
організації
Разом

Форми організації навчання
та кількість годин
лекційні
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6. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
Графік самостійної роботи
№
з/п
1

Вид самостійної роботи

Години

Підготовка до практичних занять

40

Термін
виконання
щотижнево

Форма та метод
контролю
Усне та письмове
(тестове)

2

Підготовка рефератів

8

3

Виконання індивідуальних
завдань
Розрахунки та дослідження з
використанням комп‘ютера
Разом

6

4

8
62

4 рази в
семестр
3 рази в
семестр
2 рази в
семестр
-

опитування
Усний захист
Усне опитування
Усний захист
-

7. Список основної та додаткової літератури
Основна література
1. Бездітко Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. Валютне регулювання:
навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. – 272 с.
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О.М. Наконечний, М.Г. Плясецька та ін. — К. : КНЕУ, 2012. -392 с.
3. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Конспект лекцій: навч.
посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент
міжнародного бізнесу» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.В. Дергачова, В.Я. Голюк.
– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка» 2018. – 132 с.
4. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч.-метод. посіб. / І.М. Шевчук.
— Л. : Львів, комерц. акад., 2014. - 147 с.
Додаткова література
1.
Ставська Ю.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних
підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки: Миколаївський
національний університет ім. В.О.Сухомлинського, 2017 – Випуск 19. – С. 46 –49.
2.
Ставська Ю.В. Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного
сектору України в умовах Євроінтеграції. Східна Європа: економіка, бізнес та
управління, 2018 – Випуск 5 (16) 2018. – С. 29- 37. Режим доступу до ресурсу: http://
www. Easterneurope-emb.in.ua/16-2018-ukr
3.
Ставська Ю.В., Глуха А.О. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної
діяльності України в умовах Євроінтеграції. Приазовський економічний вісник. – 2018.
- №5 (10). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10
4.
Ставська Ю.В., Курило Н.Ф. Особливості зовнішньоторговельного
співробітництва України з країнами Азії в умовах глобалізації.
Приазовський
економічний вісник. – 2018. - №5 (10). – Режим доступу до ресурсу:
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10.
8. Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим
компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів(усний
контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. та
письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу
на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у
письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі)
– 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного
та рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з

навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не допускається. Крім того,
обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного
контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи.
9. Політика навчальної дисципліни
Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування та
вирішення практичних завдань, відвідування лекційних занять, ініціативність студентів
в обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення
студентів до науково-дослідної роботи.

