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ВСТУП 

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

профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Завдання навчальної дисципліни відповідають вимогам, пред'явленим до фахівців 

відповідного профілю, які викладені в документах законодавчої та виконавчої влади 

України, Міністерства освіти, транспорту, зовнішньоекономічних зв'язків та ін. 

Метою  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. 

Завдання дисципліни спрямовані на вивчення теоретичних основ та набуття 

практичних навичок щодо:  

- 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. 
В результаті вивчення 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.  

В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 

„Міжнародні валютно-кредитні відносини” студент повинен: 

Знати: 

− поняття та роль валютного курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових 

та валютних операцій, фактори впливу на валютний курс, методику визначення валютного 

курсу; 

− валютні системи, їх еволюцію розвитку; 

− поняття платіжного балансу країни; 

− сутність конверсійних операцій,  валютні операції  „спот”, форвардні валютні 

операції, операції – „валютний опціон”, операції – „валютний ф’ючерс”, валютні операції 

„своп”. 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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

Тема 2.1.1. Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція.  

Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного 

стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська та 

Кінгстонська валютно-фінансові системи. 

Тема 2.1.2 Регіональні валютно-фінансові угруповання. 

Валютні блоки. Валютні зони. Валютний союз ЄС. 

Тема 2.1.3. Міжнародні валютно-фінансові інституції. 

МВФ: проблеми створення і діяльності. Світовий банк. Банк міжнародних 

розрахунків. Регіональні фінансово-кредитні установи. 

Тема 2.1.4. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних 

валютно-фінансових відносин. 

Економічні організації системи ООН. Міжнародні та регіональні економічні 

структури. Особливості функціонування фінансової системи ЄС. 

Тема 2.1.5. Операції на міжнародному валютному ринку. 

Світові ринки золота. Операції на девізних ринках. Міжнародні розрахункові 

операції. 

Тема 2.1.6. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів.  

Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок. Діяльність 

фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів. 

Тема 2.1.7. Функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів. 

Форми міжнародного кредиту. Зовнішній борг і проблеми його обслуговування. 

Платоспроможність країни та її складові. 

Тема 2.1.8. “Брудні” гроші в системі міжнародних фінансів і протидія їх 

відмиванню.  

Походження “брудних” грошей та основні канали їх відмивання. Міжнародна 

протидія відмиванню “брудних” грошей. Україна в боротьбі з відмиванням “брудних” 

грошей. 

Тема 2.1.9. Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи 

України. 

Формування системи валютного регулювання і валютного контролю. Становлення 

валютного і фінансового ринків України. Сучасні проблеми функціонування гривні. Стан і 

перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями. 

Зміцнення міжнародної платоспроможності. Проблеми та перспективи входження України 

в міжнародну валютно-фінансову систему. Об’єктивна необхідність інтеграції України в 

систему міжнародних фінансів України 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. В перекладі з латинської актуальність 

означає важливість, значимість в теперішній час теоретичної концепції  або 

практичного питання, що розглядається. Тому робота може претендувати на 

ту або іншу ступінь актуальності лише у випадку, якщо обрана тема 

характеризується новизною, відповідає сучасним потребам розвитку 

економіки держави. 

ВИСОКИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ.  Студент повинен 

аналізувати обрану тему на сучасному рівні розвитку науки, тобто 

використовувати в роботі ті підходи та наукові знання, закони та 

закономірності, які з позиції сьогоднішнього дня пояснюють  різноманітні 



явища та події. Крім того, студент повинен забезпечити високий теоретичний 

рівень виконання роботи, тобто розкрити в ній основні поняття та терміни, 

включати в зміст матеріалу лише об’єктивні факти та реальні приклади. 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ХАРАКТЕР. Робота повинна містити елементи 

дослідження, оскільки це розвиває та виховує у студентів творче мислення та 

навички наукового пошуку розв‘язку обраної проблеми, дозволяє 

сформулювати систему аргументів, що обґрунтовують обрану тему. Цьому, в 

значній мірі, буде сприяти наявність аналітичного матеріалу та практичний 

досвід студента. 

ПРАКТИЧНА НАПРАВЛЕНІСТЬ – це істотна і разом з цим 

складна вимога до роботи. Зміст даної вимоги в тому, щоб тісно пов’язати 

теоретичні положення з реальними задачами різноманітних суб’єктів ринку. 

Якщо в домашній роботі наведені практичні рекомендації або пропозиції по 

вдосконаленню існуючого стану чи рекомендації по зміні окремих елементів 

виробничого процесу і ефективність цих змін або практичних рекомендацій 

буде підтверджена, тоді практична направленість по обраній темі буде 

досягнута. 

ГРАМОТНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ. Порушення правил цитування, 

оформлення літератури, стилістичні огріхи – все це знижує якість  роботи. 

Виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукової 

роботи, яка знадобиться йому в майбутньому в практичній діяльності. Роботу 

необхідно оформляти у відповідності з Державним стандартом України 

ДСТУ 3008-96 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення”.  

Виконання контрольної роботи здійснюється у певній послідовності: 

1 етап - вибір теми контрольної роботи студенти здійснюють самостійно, 

керуючись переліком, який поданий у рекомендованій тематиці. Якщо 

студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою 

тематикою, він повинен узгоджувати її з викладачем. 

Обираючи тему контрольної роботи, студентам необхідно врахувати 

відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, 

можливостям збирання первинної інформації і таке інше.  

2 етап – складання плану контрольної роботи. План контрольної роботи 

студент складає самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних 

занять та ознайомлення з літературними джерелами. Планом передбачається: 

- вступ; 

- 2-3 розділи з параграфами в кожному, які розміщені у логічній 

послідовності та в яких має бути розкрито сутність  обраної теми; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

Складений студентами план обговорюється з науковим керівником, який 

його при необхідності корегує та затверджує. 



3 етап – підбір та вивчення літератури. Студент складає бібліографію, у 

чому йому надає допомогу науковий керівник.  

При опрацюванні літератури студент робить конспективні записи, виписки 

окремих даних, цитат. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали 

автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, 

місто, рік видання та номери сторінок. Все це стане до нагоди при 

використанні виписаних матеріалів у контрольної роботі, з метою посилання 

на першоджерела. 

4 етап – написання та оформлення роботи. Зібраний на посередньому етапі 

матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до 

послідовності пунктів плану контрольної роботи. У разі необхідності 

підбирається додаткова інформація.  

На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, 

формуються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки таблиці) та 

здійснюється редагування. Завершується цей етап оформленням контрольної 

роботи згідно з вимогами, які перелічені у третьому розділі методичних 

вказівок. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.  
Контрольна робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані 

назва вузу  та кафедри; тема контрольної роботи; прізвище, ім’я та по 

батькові автора, рік написання роботи та інші відомості, які ідентифікують 

контрольну роботу. 

Далі після титульного аркуша розташовується сторінка змісту, де 

наводиться перелік розділів та параграфів контрольної роботи з посиланням 

на номер сторінки з якої вони починаються. 

Текст основних частин поділяють на розділи та параграфи. Назви розділів 

записують у вигляді заголовків великими літерами, переноси слів у 

заголовках не дозволяються, крапки після заголовків не ставлять.  Розділи 

нумерують по черзі арабськими цифрами. Назви параграфів записують у 

вигляді заголовків малими літерами, крім першої великої. Параграфи  

нумерують двома цифрами, де першою є  цифра відповідного розділу, а  

через крапку ставиться номер підрозділу. Наприклад, для розділу 1 

параграфи нумеруються 1.1, 1.2, відповідно до розділу 2 –  2.1, 2.2, і т.д.. 

Відстань між заголовками та текстом становить 1 або 1.5 інтервалу в 

комп’ютерному наборі. Заголовки розділів роботи слід розташовувати по 

середині рядка, при цьому, назву розділів слід друкувати великими літерами 

без крапки у кінці, не підкреслюючи. В назвах параграфів великою літерою 

друкують тільки першу. 

Вступ, кожний розділ, висновки та пропозиції, список використаної 

літератури, кожен додаток розпочинається з нової сторінки. 

Текст контрольної роботи друкують на аркушах з одного боку білого 

паперу формату “А-4” (210 х 297 мм.) на комп’ютері через 1,5 інтервали. 



Текст контрольної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: 

лівий  –  30 мм, правий - 10 мм , верхній та нижній –  20 мм. 

Шрифт друку повинен бути 14  Times New Roman з однаковою щільністю 

тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Нумерація сторінок 

контрольної роботи подають арабськими цифрами. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до 

загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера, другою 

сторінкою є зміст – номер не проставляється. Наступні сторінки нумерують у 

правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці, починаючи з вступу 

третьої сторінки  

Контрольна робота завершується останньою сторінкою – списком 

літератури, список використаної літератури має суцільну нумерацію, 

(остання нумерована сторінка) Додатки в загальну  кількість сторінок не 

входить.  

Скорочення слів у тексті роботи та ілюстраціях до неї, крім 

загальновизнаних абревіатур, допускається тільки після наведених повних та 

скорочених (в дужках) слів та понять. 

Всі таблиці нумеруються в межах кожного розділу двома арабськими 

цифрами, які роз'єднані крапкою. Перша з них вказує номер розділу, друга - 

порядковий номер таблиці у цьому розділі. Кожна таблиця повинна мати 

тематичний заголовок, який розміщується безпосередньо над таблицею. 

Ліворуч над тематичним заголовком пишуть слово "Таблиця" і вказують її 

номер, перша цифра – номер розділу, друга – номер таблиці, наприклад: 

Таблиця 1.1 

Світовий експорт товарів і послуг, 2017-2021рр. 

(млрд..дол.США) 

 

 Темпи зростання % 

2017 2018 2019 2020 2021 

Експорт товарів      

Експорт послуг      

Джерело:[23] 

 

У таблицях слід зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є 

однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. 

Одиниці виміру мають наводитись у відповідності до стандартів. Чисельні 

величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 

Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери. 

Таблиці і рисунки, що за розміром займають цілу сторінку, виконуються 

на окремих листках, які нумеруються послідовно в залежності від зв’язку їх з 

текстом або виносяться в додатки з відповідним посиланням у тексті. При 



використанні таблиць, рисунків з літературних джерел чи зроблених за 

даними цих джерел, обов’язково потрібне посилання на відповідні джерела. 

При використанні рисунків та графіків слово “Рис.” з номером 

розташовуються під рисунком або графіком і назва ілюстрації записуються 

поряд, перша цифра – номер розділу, друга – номер рисунка.  

Наприклад:  

Рис. 2.3  Темпи зростання обсягів міжнародної торгівлі та світового 

ВВП ( 2005-2009 рр.) 

Джерело:[12] 

Формули, які використовуються в тексті, мають також бути 

пронумеровані двома цифрами: перша - номер розділу, а друга, після крапки, 

порядковий номер формули в розділі. Номер формули ставиться в дужках 

справа після формули. Значення символів треба ставити відразу після 

формули. Наприклад: 

Цсіф = (Цфоб + Ф)* А,            ( 1 .1) 

де Цсіф і Цфоб – відповідно ціни на продукцію з врахуванням 

транспортування на умовах СІФ і ФОБ, 

Ф – вартість фрахту (перевезення від порту відправлення до порту 

призначення), 

А – ставка страхування вантажу під час перевезення водним шляхом. 

Слід звернути увагу на правильне оформлення наскрізно пронумерованого 

списку використаної літератури, куди записуються всі використані автором 

джерела. Приклад оформлення літературних джерел здійснюється відповідно 

до ДСТУ ГОСТ 7.1.2007  

У списку використаної літератури джерела перераховуються в 

абетковому порядку.   

Додатки до кваліфікаційної роботи оформляються таким чином: у 

правому куті аркуша пишуть слово "Додаток" та вказують його порядковий 

номер (А, Б, В, Д і т.д. буква Г не проставляється). Додатки в загальну 

кількість сторінок не входять. 

Остаточно оформлена Контрольна робота підписується студентом на 

титульному аркуші та у зброшурованому вигляді здається на кафедру 

міжнародного бізнесу для рецензування та прийняття науковим керівником 

рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.  

Тема роботи залежить від варіанту. 
 

Мета роботи міститься в залежності від варіанту завдання, у 

вивченні та засвоєнні навчального матеріалу з організації 

міжнародного бізнесу з урахуванням специфіки економіки України. 
 

Після виконаної контрольної роботи студент повинен  

знати: 



− Теоретичні підходи до тлумачення міжнародних валютних, 

розрахункових та кредитних операцій; 

− Визначення економічної ефективності міжнародних валютних, 

розрахункових та кредитних операцій суб’єктів господарювання; 

− Методи оцінки фінансово-господарської діяльності банківської 

установи; 

− Методи аналізу міжнародних валютних, розрахункових та 

кредитних операцій; 

− Формулювання самостійно напрямів вдосконалення  

міжнародних фінансових операцій банку. 

 вміти: 

− Аналізувати теоретичні підходи та пропонувати напрями їх 

вдосконалення; 

− Проводити оцінку фінансово-господарської діяльності 

банківської установи на основі визначених методів; 

− Проводити аналіз ефективності міжнародних фінансових 

операцій; 

− Пропонувати механізми та важелі удосконалення та оптимізації 

міжнародних фінансових операцій банку. 

Вихідні дані Вибір теми контрольної роботи. 

Таблиця визначення варіантів 

Остання  Остання цифра залікової книжки студента  

літера 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прізвища           

           

А,Б,В,           

Г,Д,Е,Є, 

№ 1,21 № 2, 22 № 3, 23 № 4, 24 № 5, 25 № 6, 26 № 7, 27 № 8, 28 № 9, 29 

№ 10, 

30 

Ж,З,І,Ї,           

К,Л,М,Н,           

О,П,Р,           

С,Т,У,           

Ф,Х,Ц, 

№ 11, 

31 

№ 12, 

32 

№ 13, 

33 

№ 14, 

34 

№ 15, 

35 

№ 16, 

36 

№ 17, 

37 

№ 18, 

38 

№ 19, 

39 

№ 20, 

40 

Ч,Ш,Щ,           

Ю,Я           

  ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ   

1. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі. 

2. Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських 

зв’язків. 



3. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх 

типологія. 

4. Проблеми інтеграції у світове господарство країн з перехідною 

економікою. 

5. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП)  як концепція 

перебудови МЕВ. 

6. МЕВ як необхідна умова розвитку і структурний елемент національних 

економік. 

7. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ. 

8. Сучасні проблеми розвитку МЕВ. 

9. Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища у 

сфері МЕВ. 

10. Роль інформаційно-комунікаційних систем розвитку МЕВ. 

11. Інтернаціоналізація господарського життя як один з головних 

економічних законів розвитку світового господарства і МЕВ. 

12. Міжнародний поділ праці (МПП) та його особливості на сучасному етапі. 

13. Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за 

діяльністю ТНК. 

14. Суть, передумови та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції 

(МЕІ). 

15. Сучасні інтеграційні угруповання країн. 

16. Об’єктивні передумови та основні етапи розвитку Європейського Союзу. 

17. Міжнародні економічні організації (МЕО) як проява тенденції 

багатостороннього економічного співробітництва. 

18. Вивезення капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і 

виробничої діяльності. 

19. Міжнародний рух технологій та механізм їх передачі. 

20. Міжнародна міграція робочої сили. 

21. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 

22. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 

23. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу. 

24. Сутність міжнародних кредитних відносин. 

25. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин. 

26. Міжнародна торгівля товарами. 

27. МЕВ у сфері послуг. 

28. Міжнародні туристські потоки. 

29. Міжнародні транспортні відносини. 

30. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків. 

31. Головні напрями розвитку МЕВ України. 

32. Проблеми співробітництва України з Європейським Союзом. 

33. Приєднання України до СОТ як довгостроковий фактор стабільного 

розвитку. 

34. Сутність сучасної зовнішньоторговельної політики України. 



35. Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ. 

36. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ. 

37. Поглиблення і інтернаціоналізації світового господарства в сучасних 

умовах. 

38. Екологічна проблема в контексті глобалізації. 

39. Демографічна проблема в контексті глобалізації. 

40. Світова продовольча проблема. 

41. Суперечливість сучасного природокористування. 

42. Основні шляхи та механізми розв’язання глобальної продовольчої 

проблеми. 

43. Ресурсно-енергетичний потенціал світової економіки. 

44. Глобалізація економічних процесів. 

45. Економічний розвиток у світовому контексті. 

46. Світова економічна динаміка. 

47. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки. 

48. Тенденції розвитку галузевої структури світової економіки. 

49. Сучасний стан та перспективи розвитку світового сільськогосподарського 

виробництва. 

50. Зовнішньоекономічна політика країн з розвинутою ринковою 

економікою. 
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Залікові питання з дисципліни „Міжнародні валютно-кредитно 

відносини ” 

 

1. Предмет МЕВ і його структура. 

2.Основні тенденції та етапи розвитку світового господарства. 

3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку. 

4. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному 

рівні. 

5. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці. 

6. Суть, передумови та етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

7. Сучасні інтеграційні угруповання країн. 

8. Міжнародні економічні організації системи ООН. 

9. Економічні наслідки інтеграції країн. 

10. Європейська економічна інтеграція України. 

11. Багатоцільові міжнародні організації та альянси. 

12. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру 

ГАТТ/СОТ. 

13. Міжнародний рух капіталу та його форми. 

14. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх роль у структурі закордонного 

інвестування. 

15. Україна на ринку міжнародних інвестицій. 

16. Суть і сучасні особливості міжнародних науково-технічних відносин. 

17. Міжнародна передача (трансфер) технологій та її регулювання. 

18. Сутність міжнародної міграції робочої сили, її причини, види та фактори 

розвитку. 

19. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції . 

20. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток країн 

світу, включаючи Україну. 

21. Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти і валютного ринку. 

22. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 



23. Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці. 

24. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин. 

25. Світова торгівля та її основні показники. 

26. Типи зовнішньоторговельної політики держав. 

27. Національний механізм регулювання зовнішньоторговельних відносин. 

28. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі. 

29. Суть, класифікації та сучасні особливості міжнародної торгівлі 

послугами. 

30. Транспортні витрати у міжнародній торгівлі послугами. 

31. Туристські послуги на світовому ринку. 

32. Державне та міжнародне регулювання світової торгівлі послугами. 

33. Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України. 

34. Вступ України до СОТ та спрямування на євроінтеграцію. 

35. Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ у формуванні елементів 

глобальної економіки. 

36. Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. 

37. Екологічна проблема в контексті глобалізації. 

38. Шляхи розв’язання глобальної продовольчої проблеми. 

39. Демографічна проблема та проблема прав людини. 

40. Проблема миру та демілітаризації. 
 


