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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми 

 «Міжнародний бізнес», 

підготовки бакалавра  

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та практики укладання 

зовнішньоторговельних угод і пов’язаних із цим фінансових операцій. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

  формування наступних загальних компетентностей:  

 ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим 

 ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

 ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

 ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

 ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.. 

 - формування наступних фахових компетентностей: 

 ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та 

довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

 ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у 

міжнародних економічних відносинах. 

 ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 

ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

 ФК 17 Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких структур, 

розробляти бізнес-план, застосовувати інноваційні підходи. 

 ФК 18 Здатність усвідомлювати зміст основних понять і законів міжнародного 

бізнесу, особливості організації та методи здійснення міжнародного бізнесу в умовах 

невизначеності; 

 ФК 19 Здатність управляти міжнародним бізнесом, розробляти та обирати 

конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії, в тому числі стратегію 

персоналу, фінансово-інвестиційну, конкурентну, маркетингову та інші, з урахуванням 

пріоритетів компанії та особливостей країн;  

 ФК 20 Здатність розв’язувати прикладні завдання в сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування міжнародного бізнесу. 

  1.3. Кількість кредитів - 3  

 1.4. Загальна кількість годин - 90 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 
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Семестр 

4-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  год. 

Лабораторні заняття 

- год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Розрахунково-графічна робота 10 годин  із самостійної роботи 

  

 1.6. Заплановані результати навчання 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів:  

 ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін. 

 ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

 ПРН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою 

підтримки професійної компетентності на високому рівні. 

 ПРН26. Здійснювати вибір та використовувати відповідні методи та 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких структур, розробляти бізнес-план, застосовувати інноваційні підходи. 

 ПРН 27. Розуміти основні поняття і закони міжнародного бізнесу, а також 

особливості його організації, обирати методи здійснення міжнародного бізнесу в умовах 

невизначеності; 

 ПРН 28. Управляти міжнародним бізнесом, розробляти та обирати конкретні 

стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії, в тому числі стратегію персоналу, 

фінансово-інвестиційну, конкурентну, маркетингову та інші, з урахуванням пріоритетів 

компанії та особливостей країн; 

  ПРН 29. Застосовувати набуті знання для розв’язання прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, контролю, оподаткування міжнародного бізнесу. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Валютні відносини та операції як сфера здійснення міжнародних 

розрахунків 

 

Визначення сутності міжнародних розрахунків. Визначення сутності валютних 

операцій. Законодавче регулювання міжнародних розрахунків і валютних операцій. 

Зв’язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській практиці. 

Сутність і функції валютного ринку. Основні суб’єкти валютного ринку та їх функції: 

уповноважені банки; уповноважені фінансові установи, Національний банк України. 

Нормативно-правове забезпечення і особливості функціонування валютного ринку 

України. 
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Поточні торговельні і неторговельні валютні операції. Перелік операцій, що пов’язані з 

рухом капіталу, та особливості їх здійснення в Україні. Валютні угоди з негайною 

поставкою: сутність і механізм проведення. Строкові валютні операції. Форвардні угоди. 

Поняття і види валютних опціонів. Валютні ф’ючерси. Поняття і класифікація угод своп. 

Валютний арбітраж 

 

Тема 2. Основи організації міжнародних розрахунків 

 

Поняття та види міжнародних розрахунків. Принципи організації міжнародних 

розрахункових операцій. Форми міжнародних розрахунків: авансовий платіж, відкритий 

рахунок, інкасо, акредитив, компенсаційна торгівля. Способи оплати. Платіжні 

інструменти. Чинники, що впливають на вибір форми розрахунку. Ризики у 

зовнішньоекономічній діяльності та їх урахування в міжнародних розрахунках. 

Правові джерела міжнародних розрахунків: міжнародні конвенції, угоди, 

національне законодавство, уніфіковані правила та звичаї. Основні вимоги національного 

законодавства України щодо організації міжнародних розрахунків. 

 

Тема 3. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках 

 

Роль банків і банківських валютних рахунків у міжнародних розрахунках. Поняття 

та призначення валютних рахунків. Види банківських валютних рахунків. Порядок 

відкриття та використання поточних валютних рахунків в установах банків. Види 

операцій за поточними валютними рахунками.  

 

Тема 4. Особливості документообігу при міжнародних розрахунках 

 

Правила ІНКОТЕРМС та базові умови постачання. Обов'язки продавця і покупця. 

Особливості чотирьох груп термінів ІНКОТЕРМС-2010.  

Види документів, які використовуються при міжнародних розрахунках. Комерційні 

документи. Транспортні документи. Страхові документи. Фінансові документи: вексель, 

чек, боргова розписка. Вексель, його природа і обіг. Вексельне право. Векселя прості і 

переказні. Поняття і необхідність акцепту. Види і функції індосаменту. Строки платежу за 

векселем, можливості їх пролонгації. Чек, його природа і обіг. Види і функції чека. 

Значення строку платежу. Правове регулювання чекового обігу.  

Особливості оформлення та руху документів при здійсненні міжнародних 

розрахунків. 

 

Тема 5. Способи платежів у міжнародних розрахунках 

 

Засоби здійснення міжнародних платежів. Аванс як найбільш вигідна форма 

платежів для експортера. Товарна та грошова форми авансу. Особливості розрахунків 

через відкритий рахунок. Здійснення платежів з використанням банківського переказу.  

Використання чеків у розрахунках торговельного і неторговельного характеру. 

Види чеків: на пред’явника, іменний, ордерний. Строк дії та строк обороту чеків. 

Розрахунки за допомогою платіжних карток. Використання векселів в міжнародних 

розрахунках. Види векселів, функції індосаменту. Особливості операцій банків з 

векселями. 

Способи здійснення міжнародних платежів, платежі через міжбанківські системи 

комунікацій. Особливості системи комунікацій СВІФТ. Обслуговування банками 

фізичних осіб з переказу коштів за кордон здійснюється за допомогою спеціальних 

платіжних систем, таких як Western Union та MoneyGram. Розвиток внутрішньодержавних 

банківських та небанківських платіжних систем в Україні. 
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Тема 6. Документарні форми розрахунків 

 

Поняття та учасники документарного інкасо. Види документарного інкасо. Інкасо 

"документи проти платежу" і "документи проти акцепту". Основні складові операції з 

розрахунків документарним інкасо. Витрати по інкасовій операції. Уніфіковані правила 

для документарних інкасо. Співставлення чистого і документарного інкасо. 

Поняття та учасники документарного акредитиву. Види та конструкції 

документарного акредитиву: відзивний, безвідзивний, підтверджений, покритий 

(депонований), непокритий (гарантований), експортний, імпортний, переказний 

(трансферабельний), компенсаційний, револьверний, резервний (стенд-бай) акредитиви. 

Основні складові операції з розрахунків документарним акредитивом: узгодження умов, 

відкриття та виконання. Акредитивне доручення. Витрати по акредитивній операції. 

Уніфіковані правила та норми для документарних акредитивів. Переваги та недоліки 

використання документарного акредитива в міжнародних розрахунках. Співставлення 

акредитиву та інкасо. 

 

Тема 7. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках 

 

Загальні принципи і правові засади банківського гарантування. Сутність 

поручництва. Механізм надання поручництва і гарантії. Типи гарантій: відзивні і 

безвідзивні, умовні та безумовні. Форми гарантій: прямі та контргарантії. Види гарантій: 

платіжні та контрактні. 

Види гарантій, які часто застосовують в операціях із зарубіжними країнами. Роль  

банківських гарантій для забезпечення платіжних зобов’язань контрагентів за угодами. 

Учасники гарантійних операцій і взаємовідносини між ними. 

 

Тема 8. Фінансування міжнародних розрахунків 

Роль кредиту при здійсненні міжнародних розрахунків, його види та зв’язок з 

умовами платежу. 

Види банківського кредиту та організація кредитування розрахунків за імпортом. 

Особливості кредитування на основі векселя. Особливості кредитування на основі 

акредитива. Особливості кредитування розрахунків на основі банківських кредитних 

ліній. Експортний кредит. Обліковий кредит (врахування векселів). Овердрафт. 

Види банківського кредиту та організація кредитування розрахунків при експорті. 

Акцептний кредит. Акцептно-рамбурсне кредитування. Операції експортного факторингу. 

Переваги та недоліки експортного факторингу. Види та моделі експортного факторингу. 

Принципи визначення вартості факторингу.  

Операції експортного форфейтингу. Етапи форфетування. Базові схеми 

форфейтингового фінансування. Принципи визначення вартості форфейтингу. 

Відмінності форфейтингу від факторингу та від операції із врахування векселів.  

Операції експортного лізінгу. Особливості розрахунків лізингових платежів та 

ефективності лізінгової угоди для банку. 

Банківські гарантії та особливості їх використання в операціях міжнародних 

розрахунків. Типи та види банківських гарантій. Загальні принципи та правове 

забезпечення банківських гарантій. Співставлення банківської гарантії та резервного 

акредитиву. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

Тема 1. Валютні 

відносини та 

операції як сфера 

здійснення 

міжнародних 

розрахунків 

10 4 2   4       

Тема 2. Основи 

організації 

міжнародних 

розрахунків 

10 4 2   4       

Тема 3. Валютні 

рахунки в 

міжнародних 

розрахунках 

10 4 2   4       

Тема 4. 

Особливості 

документообігу 

при міжнародних 

розрахунках  

10 4 2   4       

Тема 5. Способи 

платежів у 

міжнародних  

розрахунках 

10 4 2   4       

Тема 6. 

Документарні 

форми розрахунків 

10 4 2   4       

Тема 7. 

Банківська 

гарантія в 

міжнародних 

розрахунках 

10 4 2   4       

Тема 8. 

Фінансування 

міжнародних 

розрахунків 

10 4 2   4       

Розрахунково-

графічна робота 

10     10       

Усього годин  90 32 16   42       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Валютні відносини та операції як сфера здійснення 

міжнародних розрахунків 

2 
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2 Тема 2. Основи організації міжнародних розрахунків 2 

3 Тема 3. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках 2 

4 Тема 4. Особливості документообігу при міжнародних 

розрахунках 

2 

5 Тема 5. Способи платежів у міжнародних  розрахунках  2 

6 Тема 6. Документарні форми розрахунків 2 

7 Тема 7. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках. 2 

8 Тема 8. Фінансування міжнародних розрахунків. 2 

 Разом   16 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Тема 1. Валютні відносини та операції як сфера здійснення 

міжнародних розрахунків. Скласти конспект, доповідь. 

4 

2 Тема 2. Основи організації міжнародних розрахунків. Скласти 
конспект, доповідь. 

4 

3 Тема 3. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках. Скласти 
конспект, доповідь. 

4 

4 Тема 4. Особливості документообігу при міжнародних 

розрахунках. Скласти конспект, доповідь. 

4 

5 Тема 5. Тема 5. Способи платежів у міжнародних  розрахунках. 

Скласти конспект, доповідь. 

4 

6 Тема 6. Документарні форми розрахунків. Скласти конспект, 

доповідь. 
4 

7 Тема 7. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках. 

Скласти конспект, доповідь. 

4 

8 Тема 8. Фінансування міжнародних розрахунків.  Скласти 
конспект, доповідь. 

4 

 Контрольна робота 10 

 Разом  42 

 

6. Індивідуальні завдання  

Передбачене індивідуальне завдання у вигляді написання розрахунково-графічної 

роботи. На виконання завдання виділено 10 годин із обсягу самостійної роботи. Вимоги 

до завдання. Обсяг 15-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 – інтервал. 

Абзац – 1,25. Поля: верхнє та нижнє – 2 см., праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Посилання на 

використані джерела інформації – обов’язкові. Джерел – не менше 10. 

 

7. Методи навчання 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам 

навчання за ОПП віддзеркалює табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою 

компонентною «Облік і аналіз ЗЕД» 

 

Шифр ПРН 

(відповідно до 

ОНП) 

Результати нав- 

чання (відповідно до ОПП) 

Методи навчання Засоби 

діагностики 

/форми 

оцінювання 
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ПРН1.   Відповідально ставитися 

до професійного 

самовдосконалення, 

усвідомлюючи 

необхідність навчання 

впродовж усього життя, 

проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних 

змін. 

Лекція, вирішення 

ситуаційних 

завдань, доповідь-

презентація 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН7.  Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях, 

тестових завдань; 

рішень 

ситуаційних 

задач, экзамен 

 

ПРН19.   Розуміти та застосовувати 

чинне законодавство, 

міжнародні нормативні  

документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у  сфері міжнародних 

економічних відносин. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН23.   Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж життя з метою 

підтримки  професійної 

компетентності на 

високому рівні. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН26.  Здійснювати вибір та 

використовувати 

відповідні методи та 

інструментарій для 

обґрунтування рішень 

щодо створення, 

функціонування 

підприємницьких структур, 

розробляти бізнес-план, 

застосовувати інноваційні 

підходи.  

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 
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ПРН27  Розуміти основні поняття і 

закони міжнародного 

бізнесу, а також 

особливості його 

організації, обирати методи 

здійснення міжнародного 

бізнесу в умовах 

невизначеності; 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН28.  Управляти міжнародним 

бізнесом, розробляти та 

обирати конкретні стратегії 

розвитку бізнесу 

міжнародної компанії, в 

тому числі стратегію 

персоналу, фінансово-

інвестиційну, конкурентну, 

маркетингову та інші, з 

урахуванням пріоритетів 

компанії та особливостей 

країн; 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН29.  Застосовувати набуті 

знання для розв’язання 

прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, 

оподаткування 

міжнародного бізнесу 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

 

 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись 

такі види активностей здобувача:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання 

сучасних освітніх технологій (за наявності відповідного документу про їх закінчення, 

надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з 

проблем використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, 

інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи 

відповідним сертифікатом); 

 участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних форм, проведенні 

опитувань, підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, 

підготовці звіту, презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією 

відповідних матеріалів). 

 

8. Методи контролю 

Основні методи контролю знань студентів:  

усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і перевірку 

репродуктивного відтворення студентом отриманої інформації; 
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дискусія, що передбачає активний диспут між усією групою та викладачем 

стосовно знаходження відповіді на поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики семінарського заняття; 

перевірка письмових домашніх завдань на закріплення матеріалу; 

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 

Підсумковий контроль: залікова робота – загальна сума балів – 40. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікового завдання – 40. Час виконання – 

до 80 хвилин 

Вміст залікового завдання й оцінювання відповідей на заліку: 

Теоретичне питання – 10 балів  

Творче питання – 20 балів 

Тести – 10 балів (5 тестових завдань х 2 бали) 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму залікового завдання 

(завдання містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти залік в тестовій формі (один варіант містить 20 тестових завдань, 

здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Classroom 

в дистанційному курсі «Розрахунки та платежі в МБ».  

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час  

лекційних та практичних занять (групова дискусія);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних завдань в ході 

самостійної роботи студентів; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді 

тестування); 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, ситуаційні та інші 

задачі;  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних та хмарних технологій; 

- контроль та оцінювання вмінь та навичок вирішувати кейсові  проблемні 

завдання із розподілом ролей в командах.  

При вивченні кожного розділу проводиться поточний контроль у формі усного 

опитування та виступів студентів. На практичному та занятті студент може отримати від 1 

до 10 балів за тему. Максимально студент може отримати 60 балів. 
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Вид завдання, 

що  

оцінюється 

Система  

оцінювання 

знань, бали 

Критерії оцінки 

Оцінювання 

знань  

(письмова або 

усна 

відповідь) 
в
ід

 1
.0

 д
о
 5

.0
 

5.0 виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання виявив всебічні, 

систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, 

вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; 

продемонстрував знання основної і додаткової 

літератури, передбачені на рівні творчого використання 

4.0 

 

виставляється здобувачу вищої освіти, якщо при усній 

або письмовій відповіді на запитання здобувач вищої 

освіти виявив повне знання програмного матеріалу, 

передбачене на рівні аналогічного відтворення, але 

припустився окремих несуттєвих помилок 

3.0- 

1.0 

виставляється, якщо при усній або письмовій відповіді на 

запитання здобувач вищої освіти виявив недостатні 

знання основного програмного матеріалу, в обсязі, що 

необхідний для подальшого навчання і роботи, 

передбачених програмою на рівні репродуктивного 

відтворення 

Критерії оцінки розрахунково-графічної роботи 

Максимальна кількість балів– 20  

Оцінка “5” (відмінно) – 20-19балів. 

Оцінка “4” (добре) – 18-16 балів. 

Оцінка “3” (задовільно) – 15-11балів. 

  Оцінка “2” (незадовільно) – 10-0 бал 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота Залік Сума 

Семінарські заняття Розрахунково

-графічна 

робота 

 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 20 60 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 
Основна 

1. Закон України “Про порядок розрахунків у іноземній валюті” від 23 вересня 

1994 р. № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями) 

2. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374-III. 

3. Уніфікований закон про переазні векселі та прості векселі Женевської конвенції  

від 7 червня 1930 року (зі змінами та доповненнями) 

4. Уніфікований закон про чеки Женевскої конвенції від 19.03.1931 (зі змінами та 

доповненнями). 

5. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання та 

контролю” від 19.02.93 р. (зі змінами та доповненнями) 

6. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в 

іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти 

або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок 

їх виконання, затверджено Постановою Правління Національного банку України від 5 

березня 2003 року № 82. 

7. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове 

списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів (затверджене 

постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216 та 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 910/15601). 

8. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в 

національній та іноземних валютах (затверджене постановою правління національного 

банку України від 15.12.2004 р. № 639 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

13.01.2005 р. за № 41/10321). 

9. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на 

території України (затверджене постановою Правління Національного банку України від 

29.12. 2000 № 520 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.02. 2001 за № 

152/5343). 

10. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за 

документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями 

(затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 і 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12/2003 за № 1213/8534). 

11. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь 

фізичних осіб, затверджені Постановою Правління НБУ від 29.12.2007  р. № 496. 

12. Уніфіковані правила по інкасо. – Редакція 1995 р., публікація  Міжнародної 

торгової палати № 522. 

13. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (зі змінами і 

доповнен.), редакція 1993 р., публ. МТП №  500. 

14. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. – Редакція 2007 

р., публікація Міжнародної Торговельної палати № 600. 

15. Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навчальний посібник/ 

О.О. Донченко. - К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 307 с 

16. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навчальний посібник/ В. В. Козик 

[та інші]. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 608 с 

17. Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник/ О. І. Копилюк, О. М. 

Музичка. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с. 

18. Курило Г.М. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни/ Г.М. Курило; Державний комітет статистики України; 

Національна академія статистики обліку та аудиту. - К.: ДП "Інформаційно- аналітичне 

агенство", 2010. - 271 с. 

19. Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної 

діяльності: Навчальний посібник/ Ю. М. Лисенков. - К.: Зовнішня торгівля, 2015. - 232 с. 
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20. Макагон  Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний 

посібник/ Ю.В. Макагон . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 424 с. 

21. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні 

операції: Навчальний посібник/ З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбань. - Львів: Вид-во 

Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 244 с 

22. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове 

регламентування: Навчальний посібник/ За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С.. - К.: Центр 

учбової літератури, 2010. - 648 с 

23. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навчальний посібник/ За ред. М.І. 

Савлук. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с 

24. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навчальний 

посібник/ За ред. А.А. Мазаракі. - К.: Книга, 2013. - 272 с. 

25. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: 

Підручник/ Л. В. Руденко. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. - 632 с. 

 

Допоміжна 

26. Демківський А. В. Вексельна справа: Навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів — К. : Либідь, 2003. — 335с.  

27. Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки: навч. посібник / 

Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 88с. 

28. Коцовська Р. Р., Парфенюк Є. І. Операції банків із векселями підприємств / 

Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 40с. 

29. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. 

Коряк, О. М. Диба. - К.: КНЕУ, 2009. - 348 с. 

30. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн: навч. посіб. / В. 

В. Батрименко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. 

- 297 с. 

31. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 

– К.: Центр навч. Л-ри, 2006. – 138с. 

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua 

 Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 

 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформах Classroom та Zoom в певному відсотку можуть  

проводитися практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль 
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самостійної роботи, можливе написання контрольної роботи, передбаченої навчальним 

планом; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться практичні та семінарські 

заняття у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік в 

тестовій формі дистанційно на платформі Classroom в дистанційному курсі 

«Розрахунки та платежі в МБ». 
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