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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”. 

 



МОДУЛЬ №1 «МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ» 

 

Тема 1.1 Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Що слід розуміти під терміном "валюта"? 

2. Які складові національної валютної системи? 

3. Дайте визначення світової валютної системи. 

4. Які характерні риси Паризької системи золотого стандарту? 

5. Охарактеризуйте Генуезьку систему золотодевізного стандарту. 

6. Назвіть головні особливості світової валютної кризи 1929— 1933 рр. 

7. Проаналізуйте хід підготовки та підписання Бреттон-Вудської валютно фінансової 

угоди. 

8. Назвіть основні принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи. 

9. Коли розпочалися криза і розпад Бреттон-Вудської системи? 

10. Охарактеризуйте основні положення Кінгстонської валютної системи. 

Література 
 

1. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / [Лисенков Ю. М. (голова авт. кол.) та ін.] ; за ред. В. Є. Поліванова, 

В. О. Мещерякова, Ю. М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. 

торгівлі. - Київ: Зовнішня торгівля, 2014. - 511 с.  

2. Патика. Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / Н. І. Патика. - К. : Знання, 2012. - 566 с. 

3. Колесник І. А. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою 

бакалавра з напряму підготов. "Міжнародна економіка" / І. А. Колесник, М. 

О. Александрова. - К. : ДКС центр, 2011. - 203 с. 

4. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: 

контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Кузнєцова Н. В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Київський університет, 2008. - 446 с. 

5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 

Видання 2-ге. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2004. –224с. 
  

Методичні рекомендації 

1. Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів або розгорнутих 

доповідей. 

2. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

3.Пдготувати есе на тему «Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція» 

4.Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Національна та світова валютні системи.  



2. Паризька система золотомонетного стандарту.  

3. Генуезька система золотодевізного стандарту.  

4. Бреттон-Вудська валютно-фінансова система  

5. Кінгстонська валютно-фінансова система. 
 

Тема 1.2 Регіональні валютно-фінансові угруповання 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Що таке валютний блок? Які економічні передумови його утворення? 

2. Охарактеризуйте стерлінговий, доларовий та золотий валютні блоки. 

3. Які основні економічні ознаки валютної зони? 

4. Назвіть найбільш характерні риси стерлінгової, доларової валютних зон та зони 

французького франка. 

5. Яка була мета створення Європейської валютної системи? 

6. Назвіть основні етапи переходу до Європейського економічного і валютного союзу 

(ЄВС). 

7. Охарактеризуйте позиції окремих країн ЄС щодо введення єдиної валюти євро. 

8. Коли було створено Європейський центральний банк (ЄЦБ)? 

9. Назвіть вимоги, що ставляться до фінансово-економічних показників країн, які бажають 

приєднатися до зони євро. 

10. Охарактеризуйте перспективи співпраці України з країнами зони євро. 

 

Література 
 

1. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / [Лисенков Ю. М. (голова авт. кол.) та ін.] ; за ред. В. Є. Поліванова, 

В. О. Мещерякова, Ю. М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. 

торгівлі. - Київ: Зовнішня торгівля, 2014. - 511 с.  

2. Патика. Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / Н. І. Патика. - К. : Знання, 2012. - 566 с. 

3. Колесник І. А. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою 

бакалавра з напряму підготов. "Міжнародна економіка" / І. А. Колесник, М. 

О. Александрова. - К. : ДКС центр, 2011. - 203 с. 

4. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: 

контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Кузнєцова Н. В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Київський університет, 2008. - 446 с. 

5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 

Видання 2-ге. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2004. –224с. 
 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 



2. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

3.Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Валютні блоки.  

2. Валютні зони.  

3. Валютний союз ЄС. 
 

Тема 1.3 Міжнародні валютно-фінансові інституції 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Дайте визначення міжнародних і регіональних валютно-фінансових організацій. 

2. Яка мета створення Міжнародного валютного фонду? Які його головні функції? 

3. Охарактеризуйте участь України в роботі МВФ. 

4. Розкажіть про Світовий банк та його складові. 

5. Які функції Міжнародної асоціації розвитку та Міжнародної фінансової корпорації? 

6. Розкажіть про Банк міжнародних розрахунків як специфічну міжнародну валютно-

кредитну установу. 

7. Проаналізуйте головні напрями діяльності Європейського інвестиційного банку та 

Європейського банку реконструкції та розвитку. 

8. Яка мета створення регіональних банків розвитку? 

9. У чому специфіка діяльності Міжнародного банку економічного співробітництва та 

Міжнародного інвестиційного банку? 

10. Охарактеризуйте перспективи розвитку Міждержавного банку СНД. 

11. Які основні функції Чорноморського банку торгівлі і розвитку? 

 

Література 
 

1. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / [Лисенков Ю. М. (голова авт. кол.) та ін.] ; за ред. В. Є. Поліванова, 

В. О. Мещерякова, Ю. М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. 

торгівлі. - Київ: Зовнішня торгівля, 2014. - 511 с.  

2. Патика. Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / Н. І. Патика. - К. : Знання, 2012. - 566 с. 

3. Колесник І. А. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою 

бакалавра з напряму підготов. "Міжнародна економіка" / І. А. Колесник, М. 

О. Александрова. - К. : ДКС центр, 2011. - 203 с. 

4. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: 

контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Кузнєцова Н. В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Київський університет, 2008. - 446 с. 

5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 

Видання 2-ге. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-



бланш, 2004. –224с. 
 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів та доповідей. 

2. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

3.Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

 

Питання для самоконтролю 

1. МВФ: проблеми створення і діяльності.  

2. Світовий банк.  

3. Банк міжнародних розрахунків.  

4. Регіональні фінансово-кредитні установи. 

 

Тема 1.4 Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних валютно-

фінансових відносин. 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Які основні напрями економічної та фінансової діяльності ООН? 

2. Охарактеризуй те діяльність ЮНІДО, ПРООН та регіональних економічних комісій 

системи ООН на міжнародному фінансовому ринку. 

3. ОЕСР та основні напрями її функціонування. 

4. Охарактеризуйте фінансову діяльність ОПЕК. 

5. Які роль і місце НАФТА на міжнародному фінансовому ринку? 

6. Охарактеризуйте основні напрями діяльності ОЧЕС в економічній і фінансовій сферах. 

7. Яка мета утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД)? 

8. Які фінансові зобов'язання у членів митного союзу СНД? 

9. Охарактеризуйте шляхи гармонізації бюджетної та податкової політики в ЄС. 

10. Які економічні наслідки запровадження єдиної системи ліцензування банків та 

регулювання ринку цінних паперів в ЄС? 

Література 
 

1. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / [Лисенков Ю. М. (голова авт. кол.) та ін.] ; за ред. В. Є. Поліванова, 

В. О. Мещерякова, Ю. М. Лисенкова; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. 

торгівлі. - Київ: Зовнішня торгівля, 2014. - 511 с.  

2. Патика. Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. / Н. І. Патика. - К. : Знання, 2012. - 566 с. 

3. Колесник І. А. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою 

бакалавра з напряму підготов. "Міжнародна економіка" / І. А. Колесник, М. 

О. Александрова. - К. : ДКС центр, 2011. - 203 с. 

4. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: 

контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Кузнєцова Н. В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : 

Київський університет, 2008. - 446 с. 

5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 

Видання 2-ге. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2004. –224с. 
 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2. Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Економічні організації системи ООН.  

2. Міжнародні та регіональні економічні структури.  

3. Особливості функціонування фінансової системи ЄС. 
 

 

Тема 1.5 Операції на міжнародному валютному ринку 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Назвіть найбільші світові ринки золота, 

2. Яка частка золота в структурі офіційних золотовалютних резервів розвинутих країн? 

3. Охарактеризуйте поняття валютні операції у вузькому та широкому розумінні. 

4. Дайте визначення найпоширеніших "валютних операцій" на міжбанківському 

валютному ринку. 

5. Які форми валютних операцій використовуються на валютних біржах? 

6. Які валютні операції належать до термінових, а які до строкових? 

7. Що таке валютний арбітраж? 

8. Дайте визначення категорії" міжнародні розрахункові операції". 

9. Які основні форми міжнародних розрахунків? 10. Які правила здійснення розрахунків 

підприємств —резидентів України з іноземними партнерами? 

 

Література 
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6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2004. –224с. 
 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2. Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми.  

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Світові ринки золота.  

2. Операції на девізних ринках.  

3. Міжнародні розрахункові операції. 
 

 

Тема  1.6 Розвиток міжнародного ринку цінних паперів. 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Чому цінні папери не є реальним капіталом? 

2. Дайте визначення акції та охарактеризуйте її основні види. 

3. Як визначити рівень капіталізації фондового ринку? 

4. Охарактеризуйте основні види облігацій. 

5. Що таке єврооблігації та коли вони виникли? 

6. Яка найпоширеніша у світі формарейтингового оцінювання облігацій? 

7. Які основні групи "кінцевих" Інвесторів? 

8. Охарактеризуйте первинний і вторинний ринки цінних паперів. 

9. Що таке фондова біржа та які її основні функції? 

10. Перелічіть і дайте характеристику найбільших фондових бірж світу. 

 

Література 
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посіб. / Н. І. Патика. - К. : Знання, 2012. - 566 с. 
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О. Александрова. - К. : ДКС центр, 2011. - 203 с. 

4. Кузнєцова Н. В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: 

контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Текст] : навч. посіб. для студ. 
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Видання 2-ге. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2004. –224с. 
 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2. Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

 3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Міжнародний ринок акцій.  

2. Міжнародний ринок облігацій.  

3. Євроринок.  

4. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів. 
 

Тема 1.7. Функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Дайте визначення міжнародного кредиту. Які його основні форми? 

2. Охарактеризуйте комерційний і фінансовий міжнародні кредити. 

3. Які основні причини зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються? 

4. Що таке криза заборгованості країн, що розвиваються? 

5. Яка на сьогодні ситуація з зовнішніми боргами у постсоціалістичних країнах? 

6. Які особливості зовнішньої заборгованості розвинених країн? 

7. Проаналізуйте динаміку зовнішнього державного боргу України. 

8. Назвіть причини зростання зовнішньої заборгованості України. 

9. Які показники використовуються для оцінки платоспроможності окремих країн та 

сукупної платоспроможності країн світу? 

10. Що таке міжнародна валютна ліквідність та яка її структура? 

Література 
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контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Текст] : навч. посіб. для студ. 
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Київський університет, 2008. - 446 с. 



5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 

Видання 2-ге. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с. 

6. 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. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-

бланш, 2004. –224с. 
 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2. Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Форми міжнародного кредиту.  

2. Зовнішній борг і проблеми його обслуговування.  

3. Платоспроможність країни та її складові. 
 

Тема 1.8. “Брудні” гроші в системі міжнародних фінансів і протидія їх відмиванню. 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Дайте визначення термінів "брудні гроші" та "відмивання грошей". 

2. Охарактеризуйте категорії" неофіційна" ("неформальна", "сіра" ) економіка, "підпільна" 

("нелегальна"', "чорна", "кримінальна") економіка, "фіктивна" економіка. 

3.Якіє групи генераторів "брудних" коштів у світі? 

4. Охарактеризуйте метод "Палермо" та монетаристський підхід при оцінці масштабів 

відмивання "брудних" грошей. 

5. Чому проблема спільної протидії відмиванню "брудних" грошей є актуальною для країн 

світу? 

6. Які три головні напрямки в діяльності ФАТФ? 

7. Охарактеризуйте найважливіші правові акти світового співтовариства, які регулюють 

проблеми боротьби з відмиванням "брудних" грошей. 

8. Що послужило безпосередньою причиною включення України до "чорного списку" 

ФАТФ? 

9. Які кроки здійснила наша держава на шляху до виключення з "чорного списку" ФАТФ? 

10. Охарактеризуйте головні чинники тінізації економічного і фінансового секторів в 

Україні. 

 

Література 
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Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2. Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

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

2. Міжнародна протидія відмиванню “брудних” грошей.  

3. Україна в боротьбі з відмиванням “брудних” грошей. 

 

Тема 1.9. Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України. 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Які основні переваги іноземного інвестування над наданням кредитів? 

2. Які ви знаєте форми іноземних інвестицій? 

3. У чому привабливість української економіки для іноземних інвесторів? 

4. Назвіть найбільш інвестиційно-привабливі галузі української економіки. 

5. В яких формах можуть здійснювати інвестиції на території України іноземні інвестори? 

6. Які форми надання фінансової допомоги Україні з боку МВФ? 

7. Охарактеризуйте етапи співробітництва України з МВФ. 

8. Які особливості інвестиційного фінансування, яке здійснює Світовий банк? 

9. У чому особливість співробітництва України з ЄБРР? 

10. Які основні шляхи вдосконалення форм і механізмів співробітництва У країни з 

міжнародними фінансовими інституціями? 

11. Дайте визначення міжнародної платоспроможності держави. 

12. Якими показниками характеризується зміцнення міжнародної платоспроможності 

України? 
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5. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. 
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розрахункові відносини та валютні операції: навчальний посібник. – Львів: 

Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2004.–244 с. 

7. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підручник. – Тернопіль: Карт-
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Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2. Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми.  

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Формування системи валютного регулювання і валютного контролю. 

2. Становлення валютного і фінансового ринків України.  

3. Сучасні проблеми функціонування гривні.  

4. Стан і перспективи співробітництва України з міжнародними 

фінансовими інституціями.  

5. Зміцнення міжнародної платоспроможності.  

6. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну валютно-

фінансову систему.  

7. Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних 

фінансів України 
 


