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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни - економічні, організаційні, правові питання, що 
виникають у процесі міжнародних розрахунків і валютних операцій в туризмі. 
 Пререквізити курсу: Лекційний курс та практичні заняття з курсу " Міжнародні 
розрахунки та валютні операції в туризмі " викладаються після засвоєння студентами 
наступних дисциплін: "Управління проектами в туризмі", "Міжнародний туристичний 
бізнес", "Управління рекреаційним підприємством", "Економічна теорія", "Економіка 
підприємництва", "Аналіз діяльності туристичних підприємств", "Правове регулювання 
туристичної діяльності", "Інформаційні системи і технології". Даний курс слугує основою 
для написання проектно-рекомендаційного розділу дипломної роботи магістра.  
 Мета курсу - формування у студентів знань з теоретичних основ, методичних 
підходів, а також практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів організації та 
здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій в туристичній галузі. 
 Завдання дисципліни: забезпечення успішного виконання досліджень, підготовки та 
захисту дипломної роботи на здобуття другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного 
рівня. 
            Очікувані результати. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні 
розрахунки та валютні операції в туризмі» студент повинен набути такі результати навчання: 
           - Знання: передових концепцій, методів  науково-дослідної та професійної діяльності 
на межі предметних областей туризму та рекреації (РН 1); знання закономірностей, 
принципів та механізмів функціонування туристичного ринку (РН 4); знання основ і 
принципів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ (РН 9). 
            -Уміння: здатність розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і 
туризму (РН 8); використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати 
запровадження методів комунікативного менеджменту в практику діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу (РН 14); відповідати вимогам спілкування в діалоговому режимі з 
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широкою науковою спільнотою та громадськістю в сфері туризму та рекреації  (РН 15); 
демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя  (РН 
19); розуміти наукові основи та принципи діяльності підприємств, що здійснюють лікування, 
оздоровлення та реабілітацію (РН 22). 
             - Навики: здатність використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в 
сфері туризму (РН 3); приймати  рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових підходів та методів прогнозування (РН 17); володіти фаховою 
термінологією та новітніми методами дослідження для отримання нового знання в сфері 
міжнародного туризму (РН 21).. 
 
 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних занять (18 год.), 
організації самостійної роботи студентів (84 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але 
у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 
навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 
навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 
студентів).  
 Перелік тем (загальні блоки) 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи валютних відносин і міжнародних розрахунків 
в туризмі. 
Тема 1. Валютні відносини та операції як сфера здійснення міжнародних розрахунків у 
туризмі. 
Тема 2. Основи організації міжнародних розрахунків в туризмі. 
Тема 3. Валютні рахунки в міжнародних туристичних розрахунках.  
Тема 4. Документи, що використовуються для здійснення міжнародних розрахунків в 
туризмі. 
Змістовний модуль 2. Способи платежів і форми міжнародних розрахунків в туризмі. 
Тема 5. Способи платежів у міжнародних туристичних розрахунках. 
Тема 6. Документарні форми розрахунків у туризмі. 
Тема 7. Банківська гарантія в міжнародних туристичних розрахунках. 
Тема 8. Банківське фінансування зовнішньоекономічних угод в туризмі. 
 
Рекомендована література 
1. Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі: підручник / за ред. О. А. 
Кириченка,  В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2019. – 831 с. 
2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник / С. Я. 
Боринець. – К.: Знання, 2018. – 409 с. 
3. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: 
навчальний посібник. / В. К. Васенко. – К.:Знання-Прес, 2019 -215 с. 
4. Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навчальний 
посібник для студентв вищих закладів освіти / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів: Магнолія, 
2018. – 211 с. 
5. Основи організації та механізм міжнародних розрахунків : навч. посібн. / за ред. М. 
І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2019. – 320 с. 
6.       Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції : конс-пект лекцій / І. 
О. Губарєва, Харківський національний економічний університет. – Харків: ХНЕУ, 2019. – 
126 с. 
7. Платіжні системи: навчальний посібник / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. 
Цокол та ін. – К.: Знання-Прес, 2018. – 416 с. 
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8. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підручник / Л. 
В. Руденко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 616 с. 
9. Холодна Ю. Є. Валютне регулювання. Конспект лекцій. – Харків: ХНЕУ, 2019. – 
112 с. 
10. Ющенко В. А. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник / В. А. 
Ющенко, В. І. Міщенко. – К.: Знання-Прес, 2018. – 444 с. 

 
Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та заліку 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в 
процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
10 10 10 10 10 10 10 10 

20 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 
 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни, та під 
час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60), допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання 
модульного контролю, за який отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота студентів (СРС) контролюється у 
вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 
самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СРС містить завдання, 
які вимагають від студента систематичного самостійного виконання. 


