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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова

Семестр 8

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 10

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 60

Тижневих годин для денної форми навчання: 9

аудиторних 3

самостійної роботи студента 6

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів системи теоретичних знань та практичних 
навичок роботи на валютному ринку.

Завдання - засвоєння теоретичних засад функціонування валютного ринку; 
ознайомлення і вивчення  основних проблем в області міжнародних розрахунків, з 
технологією  проведення валютних операцій, аналізу валютного ринку, 
ефективного управління валютними ризиками, пошуку джерел фінансування.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Методологічні основи функціонування валютного ринку України

Тема 1. Становлення та організація
світового валютного ринку 10 2 1 7

Тема 2. Валютна система як
організаційно-правова форма реалізації
відносин на валютному ринку

10 2 1 7

Разом за змістовим модулем 1 20 4 2 14

Змістовий модуль 2: Сутність та види операцій на валютному ринку
Тема 3. Валютний курс як атрибут 
валютного ринку. Поточні валютні 
операції

11 2 2 7

Тема 4. Основи організації міжнародних
розрахунків 12 4 1 7

Тема 5. Роль кредиту в забезпеченні 
зовнішньої торгівлі, його види та зв’язок
з умовами платежу

10 2 1 7

Тема 6. Банківська гарантія в
міжнародних розрахунках 10 2 1 7

Разом за змістовим модулем 2 43 10 5 28

Змістовий модуль 3: Механізм регулювання стійкості розвитку валютного ринку
Тема 7. Валютна політика та валютне
регулювання 9 2 1 6

Тема 8. Платіжний баланс та
золотовалютні резерви в системі 
валютного регулювання

9 2 1 6

Тема 9. Ризики на валютному ринку та 
методи їх мінімізації 9 2 1 6

Разом за змістовим модулем 3 27 6 3 18

Усього годин 90 20 10 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар запитань і відповідей 
Становлення та організація світового валютного ринку 1

2.
Семінар – розгорнута бесіда 
Валютна система як організаційно-правова форма реалізації 
відносин на валютному ринку

1

3.
Семінар з виконанням практичних задач 
Валютний курс як атрибут валютного ринку. Поточні валютні 
операції

2

4. Семінар – розгорнута бесіда 
Основи організації міжнародних розрахунків 1

5.
Семінар – розгорнута бесіда 
Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та 
зв’язок з умовами платежу

1

6. Семінар запитань і відповідей 
Банківська гарантія в міжнародних розрахунках 1



7. Семінар – розгорнута бесіда 
Валютна політика та валютне регулювання 1

8.
Семінар запитань і відповідей 
Платіжний баланс та золотовалютні резерви в системі валютного 
регулювання

1

9. Семінар – розгорнута бесіда 
Ризики на валютному ринку та методи їх мінімізації 1

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою

3.
Добір статистичної інформації щодо динаміки та структури обсягів торгів 
різними валютами на міжнародних ринках, динаміки процентних ставок на 
міжнародних ринках, дослідження тенденцій коливання курсів валют, тощо.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль1

Змістовий модуль 1: Методологічні основи функціонування валютного ринку України

Семінар запитань і 
відповідей 

Становлення та 
організація 
світового 

валютного ринку

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття валютного 
ринку. Cвітовi фiнансовi потоки i механiзми їх обслуго-
вування. Принцип розподiлу грошового капiталу у свi-
товiй eкoнoмiцi через валютні ринки залежно від очіку-
ваного доходу та ризику. 
Функцiї валютного ринку: здiйснення мiжнародних роз-
рахункiв, регулювання валютних кypciв, диверсифi-
кацiя валютних резервiв, страхування валютних ризи-
кiв, одержання прибутку учасниками валютного ринку, 
реалiзацiя валютної полiтики держав і світового співто-
вариства. 
Особливi риси валютного ринку: альтернативнiсть, сво-
бода вибору, мотивацiя учасникiв, ризиковий характер, 
часткова регульованiсть. 
Суб’єкти валютного ринку. Продавцi валюти, їi покупцi 
та посередники. Громадяни та суб’єкти зовнiшньоеко-
номiчної дiяльностi, комерцiйнi банки, валютнi бiржi, 
брокерськi контори, мiжнароднi фiнансовi органiзацiї, 
cвітовi транснацiональнi банки, а також центральнi бан-
ки i державнi скарбницi окремих держав. 
Активи валютного ринку: грошовi знаки держав, мiжна-
роднi розрахунковi одиницi, світовi грошi, платiжнi до-
кументи (чеки, векселi, акредитиви, пластиковi картки 
тощо), фондові цінні папери (aкціi, облiгацiї та ін.), 
монетарнi метали. 
Операцiї валютного ринку: кacoвi угоди (угоди з негай-
ною поставкою) типу спот, тepмінoвi угоди форвард-
ного типу та опцiони. Особливостi визначення валют-
них кypciв у разі застосування окремих груп валютних 
операцiй. 
Механiзм цiноутворення на валютному ринку. Засоби 
мiжнародних розрахункiв, технологiї та технiчне 
оснащення валютного ринку. Структура валютного 
ринку: бiржовий, позабiржовий, мiжбанкiвський; 
первинний, вторинний; нацiональнi, регiональнi та 
свiтовий. 
Центри свiтового валютного ринку. Сучаснi тенденцiї 
розвитку валютного ринку. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Валютна система 
як організаційно-

правова форма 
реалізації відносин 

на валютному 
ринку

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття валюти та 
валютної системи. Роль і функції валютної системи. Oс-
новні елементи валютної системи: нацiональні валюти, 
конвертованість валют, курси валют, міжнародні та ре-
гіональні розрахункові одиниці, міжнародні та регіо-
нальні фінансові організації, валютні ринки, валютне 
регулювання. 
Еволюція валютної системи: золотий стандарт, золото-
девізний стандарт, Бреттон-Вудська та Ямайська ва-
лютні системи. 
Нацiональнi, регiональнi та cвітові валютнi системи. 
Сучасна мiжнародна валютна система. Європейська 
валютна система. Особливостi валютного регулювання 
i валютного контролю у промислово розвинених краї-
нах. 
Валютнi цiнностi умовні та безумовні: нацiональна та 
iноземна валюти, платiжнi та кредитнi засоби, мiжна-
роднi розрахунковi одиницi, cвітовi грошi. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Змістовий модуль 2: Сутність та види операцій на валютному ринку

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Валютний курс як 
атрибут валютного 

ринку. Поточні 
валютні операції

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Cутність і функції 
валютного курсу. Теорiя паритету купівельної спромо-
жностi. Валютний курс як елемент кiлькiсної тeopiї гро-
шей. Види валютних курсів. Режими валютних курсів. 
Фактори, що впливають на валютнi курси: валютний 
курс i платiжний баланс, ВВП та ВНП, грошова маса та 
iнфляцiя, piвeнь облiкових і процентних ставок, 
кон’юнктурнi фактори тощо. 
Валютний курс i валютне котирування. Пряме і посе-
реднє котирування, тверде і номінальне, повне. Курси 
засобiв платежу в iноземнiй валютi. Сторони Bid і Offer 
у котируванні валютних курсів. Фактори, що впливають 
на розмір маржі при котируванні валютних курсів  (су-
ма угоди, статус контрагента, ліквідність та кон’юнк-
тура ринку. Валютна позицiя: відкрита та закрита, довга 
і коротка. Kонвepтованicть нацiональної валюти. Види 
валют за режимом конвepтовaнocті: конвертована, не-
конвертована, частково конвepтoвaна. 
Порядок відкриття та функціонування банківських 
рахунків в іноземній валюті. Міжбанківські кореспон-
дентські відносини, їх типи, види рахунків, що функціо-
нують при наявності кореспондентських відносин. Ета-
пи створення кореспондентських відносин між банка-
ми. Система СВІФТ. Купівля банками іноземної валюти 
для міжнародних розрахунків. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Основи організації 

міжнародних 
розрахунків

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Способи платежу 
при міжнародних розрахунках. Валютні обмеження, їх 
форми. Авансові платежі. Платіж на відкритий розра-
хунок. Банківський переказ, його особливості при екс-
портних та імпортних операціях. Розрахунки з вико-
ристанням чеків, пластикових карток, векселів. 
Документарний акредитив. Фази акредитива. Форми 
акредитива: відкличний, безвідкличний, непідтверд-
жений, підтверджений, непокритий, покритий. Види та 
конструкції акредитиву. Відкриття акредитиву. Вико-
нання акредитиву. Інкасо, його види. Фази документар-
ного інкасо. Узгодження умов інкасо. Виписка інкасо-
вого доручення і подання документів. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Роль кредиту в 
забезпеченні 
зовнішньої 

торгівлі, його види 
та зв’язок з 

умовами платежу

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Роль кредиту в за-
безпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв’язок з 
умовами платежу. Кредитування імпорту: на основі 
векселя, документарного акредитива, пряме кредиту-
вання. Кредитування експорту: короткострокове, фор-
фейтинг та факторинг, лізинг. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар запитань і 
відповідей 
Банківська 
гарантія в 

міжнародних 
розрахунках

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Загальні принципи 
і правові основи банківської гарантії. Поручительство. 
Платіжне зобов’язання. Дія банківських гарантій. Ви-
дача банківських гарантій. Використання банківської 
гарантії. Типи банківських гарантій. Види банківських 
гарантій. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Змістовий модуль 3: Механізм регулювання стійкості розвитку валютного ринку

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Валютна політика 

та валютне 
регулювання

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Валютна полiтика 
держави. Форми валютної політики: поточна та довго-
строкова. Дисконтна та девізна політика. Інструменти 
валютної політики: валютна інтервенція, диверси-
фікація валютних резервів, девальвація, ревальвація. 
Офiцiйний курс нацiональної валюти, його визначення i 
використання. Полiтика щодо конвepтовaнocтi нацiо-
нальної валюти. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей 

Платіжний баланс 
та золотовалютні 
резерви в системі 

валютного 
регулювання

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Платіжний баланс 
та його роль у валютно-фінансових відносинах країн. 
Структура платіжного балансу. Рахунок поточних опе-
рацій, торговий баланс, баланс послуг, баланс некомер-
ційних операцій. Рахунок операцій з капіталом і фінан-
сових операцій. Резервні активи. Загальне сальдо пла-
тіжного балансу. Інформаційна база і порядок складан-
ня платіжного балансу. Аналіз платіжного балансу. Ко-
ригування платіжного балансу. Політика держави щодо 
зменшення дефіциту платіжного балансу. Динаміка 
сальдо платіжного балансу України та її вплив на еко-
номічне становище держави. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Ризики на 
валютному ринку 

та методи їх 
мінімізації

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття про ва-
лютний ризик. Типи валютного ризику: ризик валютних 
операцiй, ризик перерахунків, конкурентно-валютний 
ризик у зовнішньоекономічній діяльності. Система уп-
равіння валютним ризиком. Етапи управління: аналіз 
ринку і прогнозування валютних курсів, оцінка валют-
ного ризику, методи і механізми запобiгання наслiдкiв 
ризикiв, у тому числi страхування. 
Tepмінoві валютні угоди. Форварднi угоди: сутнicть, 
методика розрахунку курсу форвард, умови засто-
сування. Ринок ф’ючерсів: особливості, котирування 
цін фінансових ф’ючерсів, розрахунки. за ф’ючерсними 
контрактами, розрахункова палата, поняття і види мар-
жі при торгівлі ф’ючерсними контрактами, види орде-
рiв, стандартнiсть yмов ф’ючерсного контракту. 
Опціонні угоди: сутність валютного опціону, цінa оп-
ціону, організація опціонної торгівлі, стратегія опціон-
ної угоди. Операцiї своп: сутність валютного свопу, 
види свопiв, процентнi свопи, умови використання та 
органiзацiя операцiй своп. Валютнi арбiтражнi операцiї: 
особливостi застосування, види, процентний арбiтраж . 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

7. Результати навчання

1. Формування розуміння структури валютної системи та функціональних особливостей її 
складових

2. Розуміння форм зовнішньоекономічного фінансування, та вміння оцінити їх переваги та 
недоліки

3. Вивчення теорії валютних курсів та факторів, що впливають на них

4. Оволодіння технікою валютних операцій

5. Засвоєння необхідних знань при організації і проведенні міжнародних розрахунків

6. Засвоєння принципів діяльності міжнародних фінансових організацій та здатності 
аналізувати їх вплив на національні економіки

7.
Здатність планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 
результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом 
лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

8. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для 
вирішення стратегічних та поточних завдань розвитку валютного ринку



9.
Володіння прийомами пошуку та використання наукової інформації, використання при 
цьому технічних засобів збору та обробки інформації, вміння працювати на персональному 
комп’ютері

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури)

9. Методи оцінювання

Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. 2 2 2 6

Тема 2. 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 1

4 4 4 10 22

Змістовий модуль 2

Тема 3. 2 2 2 6

Тема 4. 2 2 2 6

Тема 5. 2 2 2 6

Тема 6. 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 2

8 8 8 10 10 44

Змістовий модуль 3

Тема 7. 2 2 2 6

Тема 8. 2 2 2 6

Тема 8. 2 2 2 6

Разом 
змістовий 
модуль 3

6 6 6 6 10 34

Разом 18 18 18 16 30 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»
75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Нєізвєстна О.В. Валютний ринок. Конспект лекцій / О.В. Нєізвєстна. – 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 280 с.

2. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. Котковський, О.В.
Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

3.
Литвин М.В. Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародні 
кредитно-розрахункові та валютні операції» / М.В. Литвин, Н.В. 
Стукало. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 64 с.

4. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: 
[навч. посіб.] / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Л.: Магнолія, 2007. – 214 с.

5.
Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: [навч.
посіб.] / Т.В. Кривов’яз, М.І. Сивульський. – К.: Унів. кн., 2009. –
327 с.

6. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: [підручник] / С.Я. 
Боринець – К.: Т-во “ Знання “, 2008. – 582 с.

7.
Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. Баріда Н.П., Макаренко О.І., 
Краснов В.Г.. Валютне регулювання та контроль: [навч. посіб.] / О.В. 
Боришкевич (заг. ред.). — К: КНЕУ, 2008. — 400с.

Допоміжна 

8. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні операціі
[підручник] / Л.В. Руденко. – К.: ЦУЛ, 2003, - 616 с.



9.
Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно – розрахункових операцій в 
банках: [навч. посіб.] / Л.В. Руденко – К.: Видавничий центр «Академія», 
2002. – 376 с.

10. Петрашко Л.П. Валютні операції [навч. посіб.] / Л.П. Петрашко. - К.: КНЕУ, 
2001. - 204 с.

11. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками / За ред. Л.О. Примостки 
– К.: КНЕУ, 2007.- 600 с

12. ІНКОТЕРМС, 2000 р.
13. Єдиний чековий закон, затверджений Женевською конвенцією, 1931 р

14. Єдиний закон про простий та переказний вексель, прийнятий Женевською 
Вексельною конвенцією, 1930 р.

15. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація 
МТП №500, 1993р.

16. Уніфіковані правила для інкасо. Публікація МТП №522, 1996 р.
17. Уніфіковані правила для гарантії. Публікація МТП №458, 1992 р.

Інформаційні ресурси 

1. Український фінансовий сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://finance.com.ua 

2. Сайт щотижневої газети „Бізнес” [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
www.business.kiev.ua 

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] / 
Режим доступу: www.minfin.gov.ua 

4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / 
Режим доступу: www.bank.gov.ua 

5. International Monetary Fund [Електронний ресурс] / Режим доступу: // 
http://www.imf.org/

6.
Правила проведення торговельної сесії та здійснення окремих операцій, 
пов’язаних з купівлею–продажем іноземних валют та банківських металів 
[Електронний ресурс]: Постанова НБУ №281 від 10.08.2005 р. - Режим 
доступу: http:// www.rada.gov.ua

7.
Про встановлення офіційного курсу гривні до інвалют та курсу банківських 
металів [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №496 від 12.11.2003 р. - 
Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua

8.
Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків НБУ [Електронний
ресурс]: Постанова Правління НБУ №343 від 04.09.2001 р. - Режим доступу:
http:// www.rada.gov.ua

9. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від
07.12.2000 р. № 2121-III. - Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua

10.
Про систему валютного регулювання та валютного контролю [Електронний 
ресурс]: Декрет КМУ №15-93 від 19.02.1993 р. - Режим доступу: http://
www.rada.gov.ua


