
 
    

 

 



2 

 

  

Робоча програма «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів 
(назва навчальної дисципліни)     

Спеціальності 051 «Економіка».  

 

 

Розробник: Клювак О. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри безпеки 

інформації та бізнес-комунікацій Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

 

 
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій 

Протокол від “30” серпня 2022 року № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Клювак О. В., 2022 

© Львівський національний університет імені Івана Франка 



3 

 

  

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

здобуття  

освіти 

заочна форма 

здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові 

науки  
шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів –  

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

Рік підготовки 
Змістових модулів –  2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

7-й 7-й 

Загальна кількість  годин 

–  180 

Спеціальність: 

 
Міжнародна економіка та 

міжнародні бізнес-комунікації  
(шифр і назва) 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 116 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
32 год. 8 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
116 год. 164 год. 

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

екзамен екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 

для заочної форми здобуття  освіти –   
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і 

валютні операції» є економічні, організаційні, правові питання, що виникають у 

процесі здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій.  

Мета – формування і поглиблення у студентів системи знань з теоретичних 

основ, методичних підходів, а також практичних навичок щодо принципів, 

прийомів і методів організації та здійснення міжнародних розрахунків і валютних 

операцій у механізмі функціонування міжнародних фінансових ринків, 

банківської та зовнішньоекономічної діяльності. 

Завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні 

операції» є формування і поглиблення у студентів системи знань з теоретичних 

основ та методичних підходів щодо організації та функціонування міжнародних 

платіжних систем, форм здійснення міжнародних розрахунків, страхування 

ризиків в міжнародних розрахункових та валютних операціях, особливостей 

фінансування та кредитування в міжнародній торгівлі, FinTech інновацій у 

системі міжнародних розрахунків і валютних операціях, а також практичних 

навичок щодо  здійснення валютних операцій на міжнародному рівні, аналізу 

ризиків у платіжних системах, показників валютного ринку та платіжного балансу 

країни. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні аспекти функціонування системи міжнародних розрахункових 

операцій та платежів; 

 принципи організації, особливості функціонування, основні складові 

міжнародних платіжних систем; 

 класифікацію ризиків та методи управління ними у платіжних 

системах; 

 особливості функціонування міжнародних карткових платіжних 

систем та стандарти безпеки даних індустрії платіжних карток; 

 основні підходи до організації та форми міжнародних розрахунків; 

 види ризиків та методи страхування в  міжнародних розрахункових 

операціях; 

– особливості здійснення розрахункових операцій у міжнародній 

торгівлі; 

– методи кредитування та умови платежу при кредитуванні експорту 

та імпорту; 

 сучасні аспекти та тенденції розвитку системи міжнародного 

фінансування (кредитування) суб’єктів господарювання; 

 сутність, особливості та роль валютного курсу у системі міжнародних 

кредитно-розрахункових та валютних операцій; 

 сутність та види валюти і валютних операцій; 

 сутність та особливості конверсійних операцій; 
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 сутність та особливості валютних операцій «спот», форвардних 

валютних операцій, валютних опціонів та валютних ф’ючерсів; 

 види та методи страхування валютних ризиків; 

 сутність, структуру, особливості складання, методи балансування 

платіжного балансу країни. 

вміти: 

 виявляти та аналізувати основні тенденції розвитку міжнародних 

платіжних систем і розрахунків в сучасних умовах; 

 аналізувати механізм здійснення процесингу платежів, інтернет-

еквайрингу, Р2Р переказів в електронній комерції; 

 оцінювати ефективність роботи та рівень безпеки платіжних систем; 

 аналізувати механізм здійснення та умови застосування різних форм 

міжнародних розрахунків; 

 аналізувати умови та методи кредитування при здійсненні експортних 

та імпортних операцій; 

 аналізувати та враховувати тенденції розвитку FinTech інновацій у 

системі зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних розрахунків; 

– розраховувати крос-курс валют; 

 аналізувати стратегію валютних інтервенцій країни; 

 аналізувати умови виконання валютних операцій, здійснювати 

розрахунок форвардного курсу; 

 аналізувати платіжний баланс країн світу. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні 

операції» складається з двох змістових модулів: 

1. Теоретичні засади та практичні аспекти функціонування системи 

міжнародних платежів та розрахунків. 

2. Особливості здійснення валютних операцій та роль платіжного балансу у 

валютно-фінансових відносинах країн. 
Загальні компетентності (ЗК): 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗНК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗНК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗНК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗНК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗНК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗНК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗНК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗНК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗНК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Програмні результати навчання (ПРН): 
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ПРН 1.Здобувач повинен володіти теорією та розуміти принципи 

функціонування міжнародних платіжних систем, механізму здійснення 

міжнародних розрахунків та валютних операцій.  

ПРН 2. Здобувач повинен вміти використовувати отримані знання щодо 

функціонування та управління платіжних систем і розрахунків, враховуючи 

перспективи європейського інтеграційного розвитку України та фінтех 

трансформації.  

ПРН 3. Здобувач повинен вміти застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади) у сфері здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

ПРН 4. Здобувач повинен вміти проводити аналіз ризиків у міжнародних 

платіжних системах та у системах розрахунків за експортно-імпортними 

операціями  

ПРН 5. Здобувач повинен вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання платіжного балансу, міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій  

ПРН 6. Здобувач повинен вміти використовувати нормативні та правові 

акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність, надання платіжних 

послуг, здійснення валютних операцій 

ПРН 7. Здобувач повинен вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення завдань ефективного функціонування 

міжнародних систем платежів і розрахунків. 

ПРН 8. Здобувач повинен демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях, пов’язаних із сучасними тенденціями 

розвитку ринку платежів та валютного ринку.  

ПРН 9. Здобувач повинен усвідомлювати особливості сучасної світової та 

національної системи платежів і розрахунків з позиції необхідності узгодження 

національних і міжнародних стандартів. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ 

 

Тема 1. Теоретичні засади та принципи здійснення міжнародних 

розрахунків і платежів 

Розрахункові операції у структурі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).  

Сутність поняття «міжнародні розрахункові операції». Особливості системи 

міжнародних розрахунків. Роль банків та необанків в організації та здійсненні 

міжнародних платежів і функціонуванні платіжних систем. Переваги та ризики 

необанкінгу у системі міжнародних розрахунків. Міжнародна роль долара США 

та євро як засобів розрахунків і платежів. Роль національних грошей в системі 

міжнародних валютно-фінансових відносин. 
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Тема 2. Принципи організації та особливості функціонування 

міжнародних платіжних систем 

Поняття, завдання та функції платіжних систем. Основні вимоги до 

платіжних систем. Складові платіжної системи. Учасники платіжних систем та їх 

функції. Класифікація платіжних систем. Ризики в платіжних системах. 

Комітет з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних 

розрахунків. Головні завдання та функції регулювання й нагляду за платіжними 

системами (оверсайт платіжних систем). Роль центральних банків у регулюванні 

платіжних систем. Роль міжнародних фінансових організацій у забезпечення 

функціонування міжнародних платіжних систем і розрахунків. Карта профілю 

ключових ризиків платіжної системи. Розрахунок притаманності ризику 

платіжній системі. «Гарячої» карта притаманності ризиків. Ефективність 

побудови контролю та ефективність реалізації контролю ризиків у платіжних 

системах.  

Тема 3. Платіжна індустрія, платіжні технології та організація безпеки 

функціонування інтернет-платіжних систем. 

Поняття платіжної технології, платіжної послуги та платіжного продукту. 

Міжнародні карткові платіжні системи (VISA, MasterCard). 

Класифікація платіжних систем, заснованих на використанні пластикових 

карток. Принципи та організація емісії та виконання операцій із застосуванням 

платіжних карток. 

Інноваційні платіжні технології: інноваційні карткові платежі (он-лайн 

платежі), Інтернет-платежі, мобільні платежі. 

Міжнародні системи термінових грошових переказів і роздрібних платежів. 

Основні поняття інформаційної безпеки. Основні вимоги щодо системи 

захисту інформації. Політика безпеки платіжних систем. Загрози безпеки 

банківських інформаційних технологій. Стандарти безпеки даних індустрії 

платіжних карток (PCI DSS). Криптографічний захист інформації в платіжних 

системах. Перспективи розвитку засобів захисту інформації. Сутність, порядок 

накладання та види електронно-цифрового підпису. Сучасні інтернет-платіжні 

системи. Міжнародна електронна комерція з використанням Інтернет.  

Тема 4. Форми та особливості здійснення міжнародних розрахунків.  

Основні підходи до організації міжнародних розрахунків. Форми 

міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика. Ризики та 

страхування в  міжнародних розрахункових операціях. Використання банківських 

гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах. 

Форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті. 

Тема 5. Розрахункові операції у міжнародній торгівлі. Кредитування 

учасників міжнародних розрахунків та міжнародні кредитно-посередницькі 

операції. 

Нормативно-правова база здійснення зовнішньоторговельних угод. Порядок 

здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями 

на умовах відстрочки платежів чи поставок. 
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Зміст і групи ризиків у міжнародних торговельних угодах (країни, 

банківський, валютний, контрагента). Поняття валютного ризику та його види. 

Основні елементи оцінювання валютного ризику. Управління валютним ризиком. 

Методи страхування валютно-фінансових ризиків міжнародних торговельних 

угод європейських країн. Відповідальність при здійсненні переказу коштів. 

Міжнародний кредитний ринок. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої 

торгівлі, його види, джерела. Методи кредитування та умови платежу при 

кредитуванні експорту та імпорту. Кредитування на основі векселя: акцептний та 

акцептно-рамбурсний кредити. Отримання кредитів від іноземних кредиторів. 

Порядок повідомлення про іноземні кредити НБУ. Можливості надання кредитів 

іноземним позичальникам. Кредитні лінії міжнародних фінансових організацій 

малому та середньому бізнесу. Банки-агенти міжнародних кредитних ліній. 

Умови отримання кредитів. Факторинг, його суть та види. Учасники 

факторингової операції. Механізм здійснення факторингу. Характерні ознаки 

форфейтингу. Відмінності між факторингом та форфейтингом. Фінансування 

експорту через експортно-кредитне агентство (ЕКА). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ 

ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ У ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ 

КРАЇН 

Тема 6. FinTech інновації у системі міжнародних розрахунків і 

валютних операціях 

FinTech інновації: сутність та класифікація. Класифікація FinTech інновацій. 

Роль сучасних фінансових технологій в міжнародній торгівлі. Моделі онлайн 

фінансування. 

Тема 7. Валюта та валютний курс у системі міжнародних 

розрахункових та валютних операцій. 

Сутнісні характеристики валюти. Цифрова валюта. Легалізація крипто 

валют: закордонний та вітчизняний досвід. Валютний курс у системі міжнародних 

кредитно-розрахункових та валютних операцій. Конвертованість валюти. 

Структура валютного ринку. Види «майнінгу» цифрових валют. Класифікатор 

іноземних валют. 

Тема 8. Валютні операції на міжнародному рівні: сутність та 

особливості. 

Сутність та класифікація валютних операцій. Сутність, види та цілі 

конверсійних операцій. Дати укладання угоди і валютування. Валютні операції 

«спот». Особливість, мета угод «спот». Спот – курс. Форвардні валютні операції. 

Валютні операції «своп». Валютні опціони та валютні ф’ючерси. Поняття та 

класифікація валютних ризиків. Страхування валютного ризику. 

Тема 9. Платіжний баланс і його роль у валютно-фінансових відносинах 

країн. 

Класифікація та суб’єкти валютно-фінансових операцій. Взаємозалежність 

платіжного балансу і валютного курсу. Сутність та структура платіжного балансу. 

Складання платіжних балансів. Методи балансування платіжного балансу. Стан 

платіжного балансу України та провідних країн світу. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ 

Тема 1. Теоретичні засади 

та принципи здійснення 

міжнародних розрахунків 

і платежів 

14 2                  2 - - 10 17 1 -   16 

Тема 2. Принципи 

організації та особливості 

функціонування 

міжнародних платіжних 

систем 

20 4 4 - - 12 18 1 1   16 

Тема 3. Платіжна 

індустрія, платіжні 

технології та організація 

безпеки функціонування 

інтернет-платіжних 

систем. 

20 4 4   12 18 1 1   16 

Тема 4. Форми та 

особливості здійснення 

міжнародних розрахунків. 

20 4 4 - - 12 19 1 1   17 

Тема 5. Розрахункові 

операції у міжнародній 

торгівлі.  

16 2 2 - - 12 18 1 1   16 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 16 16 - - 58 90 5 4   81 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЛЬ ПЛАТІЖНОГО 

БАЛАНСУ У ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ КРАЇН 

 

Тема 6. FinTech інновації 

у системі міжнародних 

розрахунків і валютних 

операціях 

16 2 2 - - 12 16 - 1 - - 15 

Тема 7. Валюта та 

валютний курс у системі 

міжнародних 

розрахункових та 

валютних операцій. 

20 4 4 - - 12 20 1 1 - - 18 

Тема 8. Валютні операції 

на міжнародному рівні: 

сутність та особливості. 

30 6 6  - 18 28 1 1  - 26 

Тема 9. Платіжний баланс 

і його роль у валютно-

фінансових відносинах 

країн. 

24 4 4 - - 16 26 1 1 - - 24 

Разом за змістовим 

модулем 2 
90 

16 16 - - 58 90 3 4 - - 83 

Усього годин  180 32 32 - - 116 180 8 8 - - 164 

 

4. Теми семінарських/практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Теоретичні засади та принципи здійснення міжнародних розрахунків і 

платежів 
2 
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2 Тема 2. Принципи організації та особливості функціонування міжнародних 

платіжних систем 
4 

3 Тема 3.. Платіжна індустрія, платіжні технології та організація безпеки 

функціонування інтернет-платіжних систем. 
4 

4 Тема 4. Форми та особливості здійснення міжнародних розрахунків   4 

5 Тема 5. Розрахункові операції у міжнародній торгівлі.  2 

6 Тема 6. FinTech інновації у системі міжнародних розрахунків і валютних 

операціях 
2 

7 Тема 7. Валюта та валютний курс у системі міжнародних розрахункових та 

валютних операцій. 
4 

8 Тема 8. Валютні операції на міжнародному рівні: сутність та особливості. 6 

9 Тема 9. Платіжний баланс і його роль у валютно-фінансових відносинах країн. 4 

 

5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання полягає у здійсненні аналізу платіжного балансу однієї із країн 

світу. 

При виконанні завдання необхідно висвітлити наступні аспекти: 

1. За який період аналізується платіжний баланс ( місяць, квартал, рік); 

2. Загальна структура ПБ, одиниці виміру показників; 

3. Дебет/Кредит, профіцит/дефіцит по рахунках; 

4. Сальдо платіжного балансу; 

7. Висновки (особливості платіжного балансу, методи балансування, які 

використовуються країною, інші тенденції ЗЕД країни, які випливають з платіжного балансу). 

 

6. Методи навчання 

 
Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

РНД 1.Здобувач повинен володіти 

теорією та розуміти принципи 

функціонування міжнародних 

платіжних систем, механізму 

здійснення міжнародних 

розрахунків та валютних операцій.  

РНД 2. Здобувач повинен вміти 

використовувати отримані знання 

щодо функціонування та 

управління платіжних систем і 

розрахунків, враховуючи 

перспективи європейського 

інтеграційного розвитку України та 

фінтех трансформації.  

РНД 3. Здобувач повинен вміти 

застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, 

домогосподарствами, 

підприємствами та органами 

Презентація, лекція, 

дискусія, науково-

пошукові роботи. 

 

– стандартизовані тести; 

– наскрізні проекти; 

командні проекти; 

– аналітичні звіти, 

реферати, есе; 

– розрахункові та 

розрахунково-графічні роботи; 

презентації результатів 

виконаних завдань та 

досліджень; студентські 

презентації та виступи на 

наукових заходах; розрахункові 

роботи; 

– інші види 

індивідуальних та групових 

завдань. 
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державної влади) у сфері 

здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. 

РНД 4. Здобувач повинен вміти 

проводити аналіз ризиків у 

міжнародних платіжних системах 

та у системах розрахунків за 

експортно-імпортними операціями  

РНД 5. Здобувач повинен вміти 

аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання платіжного 

балансу, міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних 

операцій  

РНД 6.. Здобувач повинен вміти 

використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують 

зовнішньоекономічну діяльність, 

надання платіжних послуг, 

здійснення валютних операцій 

РНД 7.Здобувач повинен вміти 

використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення завдань ефективного 

функціонування міжнародних 

систем платежів і розрахунків. 

РНД 8.Здобувач повинен 

демонструвати базові навички 

креативного та критичного 

мислення у дослідженнях, 

пов’язаних із сучасними 

тенденціями розвитку ринку 

платежів та валютного ринку.  

РНД 9. Здобувач повинен 

усвідомлювати особливості 

сучасної світової та національної 

системи платежів і розрахунків з 

позиції необхідності узгодження 

національних і міжнародних 

стандартів. 
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7. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий  

модуль 2 

 50 балів 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

5 5 5 5 5 5 5 5 10 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічною  радою  коледжу). 

 

8. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Береславська О. І. Б48 Міжнародні розрахунки та валютні операції :навч. посіб. / О. І. 

Береславська. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. - 368 с. - (Серія «На допомогу студенту», т. 

38). 

2. Бурковська, А. В., &Лункіна, Т. І.  (2012). Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції в сучасних умовах : навч. посіб. Миколаїв : МНАУ. ISBN 978-611-01-0649-8. 

https://finance.mnau.edu.ua/files/posibnyk/2014-burkovska-lunkina-posibnyk.pdf  

3. Вовчак О.Д. Платіжні системи: навч. посібник / О.Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. 

Андрейків. К.: Знання, 2011. 341 с. 

4. Івасів, Б. С., Прийдун, Л. М., Рудан, В. Я. (2013). Міжнародні розрахунки та валютні 

операції: навч. посіб. Тернопіль: Вектор. 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/506/1/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8

0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1

%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0
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%BD%D1%96%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%3D%D0%

B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf 

5. Носач, Л. Л., Величко, К. Ю., Печенка, О. І., Зосимова, Ж. С., &Сокол, Н. А. (2016). 

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навчальний посібник. Харків: Видавництво 

«Форт». 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1450/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%9

D%D0%98%D0%9A%20_2016.pdf 

6. Руденко,  Л. В. (2007). Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : 

підручник. Київ : Центр навчальної літератури. 

7. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Сталий розвиток інновацій, кешлес 

та фінграмотність. Національний банк України. Липень 2020. 49 с. 

Допоміжна література 

8. Адамик Б., Ткачук В. (2019). Платіжні системи: фундаментальні засади та перспективи 

трансформації. Економічний аналіз. Том 29. № 3. С.63-73. 

9. Васенко, В. К. (2004). Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : 

навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури. 

10. Грінько І. М, Сердюк А. М. (2019). Вплив технології блокчейну на розвиток міжнародної 

торгівлі. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Випуск 24. 47-52. 

11. Іваненко, І. А. (2015). Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин. Бізнес 

Інформ.6. 182-187. 

12. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В.І. Міщенко, А. В. 

Шаповалов, Г. В. Юрчук. К.: Знання, 2003. 278 с. 

13. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Валюта і валютна політика. К.: Знання, 2010. 66 с. 

14. Міщенко С.В. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. №5(158). С.22-28. 

15. Клювак О. В. Аналіз інтернет-шахрайств та стандартів безпеки міжнародних платіжних 

систем Visa International та Mastercard Worldwide / О. В. Клювак // Вісник УБС НБУ (м. Київ). – 2009 – 

№3(6) – С. 249–253. 

16. Клювак О. Аналіз пропозицій та технологічних особливостей банківських карток як 

засобів платежу в електроннійкомерції / О. Клювак // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу 

фінансових систем : матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів та студентів, 26–27 березня 2009 р. 

– Львів, ЛІБС УБС НБУ, 2009. – С. 284–288. 

17. Клювак О. В. Особливості технологій аутентифікації у інтернет-платіжних системах / О. 

В. Клювак // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – 2010. – №2 (56). – С. 86–92. 

18. Клювак  О. В. Аналіз основних підходів до вирішення задачі аутентифікації в інтернет-

платіжних системах / О. В. Клювак // Вісник УБС НБУ (м. Київ). – 2010. – №3(9). – С. 313–317. 

19. Клювак О.  В. Фінанси: підручник / авторський колектив / А.Я. Кузнєцова, Г. М. 
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