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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальну програму навчальної дисципліни “Міжнародні валютно-кредитні відносини” розроблено на 

основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Метою  викладання дисципліни є ознайомлення студентів із світовою валютною системою, принципами та 

методами її функціонування, з міжнародним валютним оточенням фірми, з порядком встановлення та розрахунку 

валютних курсів та ризиків, вивчення основних умов і принципів здійснення міжнародних розрахунків та 

валютних операцій, набуття вмінь їх застосування. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- здійснення розрахунків по експортно-імпортних операціях; 

- застосування кредитних методів підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур; 

- проведення валютних операцій,  хеджування валютних ризиків за допомогою комерційних банків  тощо. 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 особливостi  формування валютного курсу,  фактори курсоутворення на валютному ринку;  

 особливостi  проведення валютних операцiй на спот-ринку і форвардному ринку валют; 

 особливості умов і форм здійснення міжнародних розрахункових операцій;  

 види банкiвського кредитування міжнародних розрахунків. 

Вміти: 

 розрахувати курс “спот”, “форвард” та крос-курс валюти;  

 прогнозувати зміну валютних курсів;  

 здійснити розрахунки по валютним опціонам та ф‘ючерсам; 

 визначати вiдповiдну до умов зовнiшньоекономiчної дiяльностi форму розрахункiв; 

 використовувати рiзнi способи страхування валютних ризиків. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного 

навчального модуля, а саме:  навчального модуля №1 „Міжнародні валютно-кредитні відносини” який є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення 

модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна „Міжнародні валютно-кредитні відносини” базується на знаннях таких дисциплін, 

як: «Менеджмент», «Управління персоналом» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Управління 

операціями з експорту-імпорту», «Міжнародні валютно-кредитні відносини» та інших. 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 „Міжнародні валютно-кредитні відносини” 

Тема 2.1.1. Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій. 

Поняття валютного курсу, поняття конвертованості валют. Фактори впливу на валютний курс. Методика 

визначення валютних курсів. Державне регулювання валютних операцій. 

 

Тема 2.1.2 Валютна система та її елементи. Національна валютна система. Світова валютна система. 

Регіональна валютна система. Еволюція валютних систем. Регіональні валютно-фінансові угрупування. 

 

Тема 2.1.3. Платіжний баланс країни. Економічний зміст платіжного балансу країни. Структура 

платіжного балансу. Методи регулювання платіжного балансу. Фактори, що впливають на стан платіжного 

балансу країни. 

 

Тема 2.1.4. Сутність конверсійних операцій. Валютна операція  „спот”. Форвардні валютні операції.  

Операція  „валютний опціон”. Операція „валютний ф’ючерс”. Валютна операція „своп”. 

 

Тема 2.1.5. Валютний та процентний арбітраж. Сутність  валютного арбітражу. Види валютного 

арбітражу. Процентний арбітраж та операції з процентим арбітражем. 

 

Тема 2.1.6. Система валютних рахунків. Відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті. Сутність 

кореспондентських відносин між комерційними банками. Кореспондентські рахунки. Система СВІФТ. 
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Тема 2.1.7. Сутність та технологія здійснення міжнародних розрахунків. Особливості використання 

основних форм розрахунків в міжнародній сфері. Документарні форми розрахунків. Недокументрані форми 

розрахунків. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоторговельних угод. 

 

Тема 2.1.8. Міжнародний кредит. Фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій. Суть 

міжнародного кредиту. Форми міжнародного кредиту. Кредитні операції. Лізингові операції. Факторингові 

операції. Форфейтингові операції. 

 

Тема 2.1.9. Страхування валютного та кредитного ризику. Сутність валютних та кредитних ризиків. 

Система захисних застережень. Методи страхування валютного ризику. Суть хеджування. Способи захисту від 

кредитного ризику. 

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

3.1. Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. –224с. 

3.1.2. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І.Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні 

операції: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2004. – 

244 с. 

3.1.3. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Видання 2-ге. Підручник – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 
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3.2.2. Закон України  “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 № 2346-III від 
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3.2.3. Закон України  “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 №185/94-

ВР. 

3.2.4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю:  Декрет Кабінету Міністрів України від 

19.02.1993 №15-93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=48537&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=48537&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=62715&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=62715&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=62715&lang=uk-UA
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