
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Кредитно-розрахункове обслуговування 

підприємництва 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління. 

Розробник(и) 

Мирошниченко Юлія Олександрівна, 

доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри управління 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
8 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(16 години лекцій, 32 години практичних 

занять), 102 години становить самостійна 

робота, атестація 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Основи обліку», 

«Фінанси» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни «Кредитно-розрахункове обслуговування 

підприємництва» є формування у студентів систематизованого комплексу знань 

про організацію та документальне оформлення готівкових, безготівкових 

розрахунків та позикових операцій підприємства з іншими підприємствами та 

фінансовими установами, а також набуття студентами практичних навичок 

виконання кредитно-розрахункових операцій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, 

щодо різновидів розрахункових операцій підприємства, їх особливостей, 



документального оформлення; різновидів кредитних операцій і порядку 

організації кредитного процесу, та формування практичних навичок з питань 

ефективного управління виробництвом на основі оптимізації проведення 

розрахунків підприємства. 

Результати навчання: 

– уміти застосовувати різні форми готівкових, безготівкових розрахунків та 

позикових операцій підприємства; 

– демонструвати знання специфіки платіжних інструментів, що 

обслуговують платіжний оборот в Україні; 

– формування практичних навичок з питань ефективного управління 

виробництвом на основі оптимізації проведення розрахунків підприємства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 8 тем, які передбачають ознайомлення 

студентів з різними формами готівкових, безготівкових розрахунків та позикових 

операцій підприємства. Цей курс ретельно і послідовно пояснює теорію та 

принципи фінансування на підприємстві, застосовує теорію та практичні методи 

до завдань банківського та фінансового менеджменту та вирішення реальних 

фінансових проблем підприємства. Крім того, цей курс надає знання щодо 

визначення потреб позичальника (як корпоративного, так і клієнтського) та 

структурування позики. Особлива увага приділяється застосуванню концепцій 

кредитної політики та аналізу з особливим наголосом на політиці та процедурах 

банківського кредитування підприємства. 

Теоретичним підґрунтям курсу «Кредитно-розрахункове обслуговування 

підприємництва» є загальна теорія мікроекономіки, економіки підприємства, 

бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти України. 

ТЕМА 1 Поняття та класифікація розрахункових операцій 

підприємства 

Сутність розрахункових операцій підприємства, їх класифікація, завдання та 

функції розрахункових операцій підприємства.  

ТЕМА 2 Структури, що здійснюють обслуговування підприємств 

Класифікація структур, що займаються кредитно-розрахунковим 

обслуговуванням підприємств, їх завдання та функції; принципи та особливості 

діяльності. 

ТЕМА 3 Ведення касових операцій підприємств 

Загальні умови організації касових розрахунків, різновиди касових операції, 

їх документальне оформлення. 

ТЕМА 4 Ведення розрахункових рахунків у банку 

Загальні умови відкриття розрахункових рахунків, відкриття банками 

рахунків у національній валюті, переоформлення та закриття розрахункових 

рахунків. 

ТЕМА 5 Організація безготівкових розрахунків 

Загальна характеристика, принципи та правила організації безготівкових 

розрахунків. Різновиди розрахункових рахунків та операцій по них, їх 

документальне оформлення. Види платіжних документів та їх форми, розрахунки 

із застосуванням розрахункових чеків. 

ТЕМА 6 Різновиди кредитних операцій 

Класифікація кредитів, їх види, форми і функції кредитування, принципи 



кредитування. 

ТЕМА 7 Організація кредитного процесу у фінансовій установі 

Характеристика загальних умов отримання банківського кредиту. 

Документальне оформлення кредиту. Ціна банківського кредиту. Схеми 

погашення кредитів. Розрахунок оптимального варіанту кредитування. 

ТЕМА 8 Кредитно-розрахункове обслуговування зовнішньоекономічної 

діяльності 

Відкриття банками рахунків в іноземній валюті. Організація та 

документальне оформлення міжнародних розрахунків: банківський переказ, 

акредитив, інкасо і т.д. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РН 1. 
Вміти застосовувати різні форми готівкових, безготівкових 

розрахунків та позикових операцій підприємства. 

РН 2. 
Демонструвати знання специфіки платіжних інструментів, що 

обслуговують платіжний оборот в Україні. 

РН 3. 

Формування практичних навичок з питань ефективного управління 

виробництвом на основі оптимізації проведення розрахунків 

підприємства. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників та обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 12 
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), практичні 

заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

Тема 1. 

Л 1. Поняття та класифікація розрахункових операцій підприємства 

Сутність розрахункових операцій підприємства, їх класифікація, завдання та 

функції розрахункових операцій підприємства.  

CPC 1. Еволюція грошово-кредитної системи. 

ПЗ 1-2. Вирішення практичних завдань щодо вибору того чи іншого виду 

https://library.if.ua/book/17/1421.html


розрахунку в конкретних умовах. 

Тема 2. 

Л 2.  Структури, що здійснюють обслуговування підприємств 

Класифікація структур, що займаються кредитно-розрахунковим 

обслуговуванням підприємств, їх завдання та функції; принципи та особливості 

діяльності. 

СРС 2. Національна система регулювання грошово-кредитних відносин. 

ПЗ 3-4. Вирішення практичних задач аналізу та вибору фінансової установи, для 

обслуговування конкретного підприємства. 

Тема 3.  

Л 3. Ведення касових операцій підприємств 

Загальні умови організації касових розрахунків, різновиди касових операції, їх 

документальне оформлення. 

СРС 3. Правління Національного Банку України. Постанова, 29.12.2017  № 148 

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні. 

ПЗ 5-6. Вирішення практичних задач документального оформлення ведення 

касових операцій. 

Тема 4.  

Л 4. Ведення розрахункових рахунків у банку 

Загальні умови відкриття розрахункових рахунків, відкриття банками рахунків у 

національній валюті, переоформлення та закриття розрахункових рахунків. 

СРС 4. Місце міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій у 

системі міжнародних організацій. 

ПЗ 7-8. Вирішення практичних задач щодо вибору оптимального варіанту та 

документального оформлення операцій по безготівковим рахункам. Тестування 

за лекційними матеріалами Л 1-4. 

Тема 5. 

Л 5. Організація безготівкових розрахунків 

Загальна характеристика, принципи та правила організації безготівкових 

розрахунків. Різновиди розрахункових рахунків та операцій по них, їх 

документальне оформлення. Види платіжних документів та їх форми, розрахунки 

із застосуванням розрахункових чеків. 

СРС 5. Чекова форма безготівкових розрахунків, її суть, сфера застосування та 

документообіг. 

ПЗ 9-10. Вирішення практичних задач щодо вибору та документального 

оформлення оптимального варіанту кредитування підприємства, розрахунок ціни 

кредиту та схеми його погашення. 

Тема 6. 

Л 6. Різновиди кредитних операцій 

Класифікація кредитів, їх види, форми і функції кредитування, принципи 

кредитування. 

СРС 6. Теоретичні концепції кредиту в соціально-економічному середовищі. 

ПЗ 11-12. Вирішення практичних задач документального оформлення кредитно-

розрахункового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 7. 

Л 7. Організація кредитного процесу у фінансовій установі 

Характеристика загальних умов отримання банківського кредиту. Документальне 



оформлення кредиту. Ціна банківського кредиту. Схеми погашення кредитів. 

Розрахунок оптимального варіанту кредитування. 

СРС 7. Особливості споживчого банківського кредитування. 

ПЗ 13-14.  Схеми погашення кредиту, використовуючи Microsoft Excel. 

Тема 8. 

Л 8. Кредитно-розрахункове обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

Відкриття банками рахунків в іноземній валюті. Організація та документальне 

оформлення міжнародних розрахунків: банківський переказ, акредитив, інкасо і 

т.д. 

СРС 8. Основні компоненти рейтингової системи CAMELS. 

ПЗ 15-16. Використання програмних продуктів для кредитно-розрахункового 

обслуговування підприємництва. Тестування за лекційними матеріалами Л 5-8. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація індивідульної/групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Індивідуальні завдання щодо документального оформлення ведення 

касових операцій. 

НД 4. Написання поточних контролів та контролів підсумкового сумативного 

оцінювання. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення, використання електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання, власні мобільні засоби); 

МН2. Практичні заняття (інтерактивні дискусії, індивідуальна та групова форма 

роботи, використання електронних засобів навчання, тестування через 

GoSoapBox: Student Response System); 

МН3. Практико-орієнтоване навчання (запрошення практиків та експертів 

ведення кредитно-розрахункового обслуговування). 

 

Лекції надають студентам можливість акумулювати та використовувати свої 

знання та розуміння базових принципів кредитно-розрахункового 

обслуговування підприємництва (РН 1, РН 2). Практичні заняття та дискусії 

дозволяють формувати навички із організації та документального оформлення 

готівкових, безготівкових розрахунків та позикових операцій підприємства з 

іншими підприємствами та фінансовими установами (РН 1). Крім того, практичні 

завдання дозволять студентам оволодіти методологією та методами ефективного 

управління виробництвом на основі оптимізації проведення розрахунків 

підприємства. (РН 3). Самостійна робота студента передбачає інтеграцію 

різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка 

здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних занять без участі викладача 

так і під його керівництвом. 

9. Методи та критерії оцінювання 



9.1. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час 

проведення контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання 

з можливістю переведення в інші: 

Шкала 

оцінюва

ння 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A 

Відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 

Загалом правильна робота 

з певною кількістю 

помилок 

 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX 
Можливе повторне 

складання 
2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

 RD < 34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та 

активності роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М1), 

виконання дослідницьких проектних завдань (М2), письмових опитувань 

(тестування – ПЗ 4, ПЗ 8) (М3), оцінки виконання підсумкового контролю (М4). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінка студента формується таким чином: 

СО1 : систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях – 

max 8 б. (лекції) + max 16 б. (практичні заняття). СО1 max (24 б.) 

СО2 : тематичні тестування (ПЗ 8, ПЗ 16) – max 8 б.; 

СО3 : виконання завдань у індивідуально міні-групах (ПЗ 1-ПЗ 7, ПЗ 9-ПЗ 15) – 



max 28 б.; 

СО4 : виконання  підсумкового контролю – 40 б. 

 

Форма підсумкового контролю – ПМК. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Ковальчук, К. Ф. Міжнародні кредитно-

розрахункові та валютні операції [Текст] : 

навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, 

Ю. Г. Момот. – К. : ЦУЛ, 2013. – 150 с.  

2. Гурова, К. Д. Фінанси, гроші та кредит 

[Текст] : навч. посіб. / К. Д. Гурова, 

О. Л. Шелест, І. В. Колупаєва. – Х. : Світ 

книг, 2018. – 672 с. 

3. Кредитно-розрахункові операції : Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2004. — 204 с. 

4. Банківські та кредитні відносини. 

Законодавство, судова практика [Текст] : 

практичний посібник / упоряд. Л. С. 

Григоренко. – К. : Центр учбової літератури, 

2014. – 408 с.  

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

5. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? 

Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – 

К., 2019. – 272 с 

http://www.fst-ua.info/wp-

content/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Tex

tbook_Aug2019.pdf 

6. Про затвердження Положення пpо ведення 

касових oперацій у національній валюті в 

Укpаїні : Постанова НБУ вiд 29 груд. 2017 р. 

№ 148. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0148500-

17.  

 

http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Textbook_Aug2019.pdf
http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Textbook_Aug2019.pdf
http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Textbook_Aug2019.pdf


 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Т е м а  
Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні,  

годин 

Лаборат

орні, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Поняття та 

класифікація розрахункових 

операцій підприємства 

18 2 4  12  

Тема 2. Структури, що 

здійснюють обслуговування 

підприємств 

18 2 4  12  

Тема 3. Ведення касових 

операцій підприємств 
18 2 4  12  

Тема 4. Ведення 

розрахункових рахунків у 

банку 

18 2 4  12  

Тема 5. Організація 

безготівкових розрахунків 
18 2 4  12  

Тема 6. Різновиди кредитних 

операцій 
20 2 4  14  

Тема 7. Організація 

кредитного процесу у 

фінансовій установі. 

20 2 4  14  

Тема 8. Кредитно-

розрахункове обслуговування 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

20 2 4  14  

Всього з навчальної 

дисципліни за денною 

формою навчання 

150 16 32 - 102 - 

 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-

ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисципліно

ю 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання 

і навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінюванн

я  

ПРН 4 РН3. Л, ПЗ 

НД 1 

НД 2  

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 5 РН1. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 6 РН2. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3  

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 12 РН2. 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 

 


