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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

другий

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліни професійної підготовки бакалавра менеджменту
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування комплексу знань з питань теорії та механізму організації міжнародних
кредитно-розрахункових та валютних операцій, формування вмінь та навичок щодо
банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Організація міжнародних валютних операцій
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Загальні основи діяльності банків на валютному ринку
Поточні валютні операції
Термінові валютні операції

Модуль 2. Організація та механізм міжнародних розрахунків
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Загальні основи міжнародних розрахункових операцій
Документарні форми міжнародних розрахунків
Недокументарні форми міжнародних розрахунків

Модуль 3. Організація міжнародних кредитних операцій
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Загальні основи міжнародних кредитних операцій
Міжнародні факторингові та форфейтингові операції
Міжнародні лізингові операції

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати теоретичні основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій, типи валютних
операцій та систему валютних рахунків;
знати види та принципи здійснення документарних і недокументарних форм міжнародних
розрахунків, механізм здійснення банківського кредитування в іноземній валюті,
факторингові, форфейтингові та лізингові операції;
вміти здійснювати розрахунки по експортно-імпортним операціям, застосовувати техніку
проведення валютних операцій та операцій з банківськими металами;
вміти застосовувати кредитний механізм підтримки зовнішньоекономічної діяльності,
обґрунтовувати ефективні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності;
здатність приймати управлінські рішення щодо кредитних і розрахункових операцій, вибору

-

умов строкових валютних контрактів;
аргументувати та узгоджувати в діловій бесіді обґрунтовані рішення щодо мінімізації та
управління валютним ризиком;
відповідальне ставлення до виконуваної роботи, виконання дій, спираючись на власний
досвід творчого розв’язання поставлених проблем у сфері міжнародних кредитнорозрахункових і валютних операцій.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий аналітичний пошук;
індивідуальний творчий експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання двох модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання індивідуального творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–


за виконання додаткових творчо-пошукових завдань;
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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