
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
 

дисципліни  
 

“ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ” 
(для бакалаврів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2018 
 



 2 

 
 

 
 
 

Підготовлено доцентом  кафедри фінансів, банківської та страхової справи 
Н.І. Тімко 

 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської та страхової справи 

ННІМЕФ ПрАТ «ВНЗ МАУП» (Протокол № 10  від  15.03.2018 р.) 
 
Затверджено Вченою радою Навчально-наукового інституту менеджменту, 

економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ МАУП» (Протокол № 3  від  19.03.2018 р.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тімко Н.І. Навчальна програма дисципліни „Валютне регулювання” (для 

бакалаврів) – К.: МАУП, 2018. – 28 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст 

дисципліни “Валютне регулювання”, питання для самоконтролю, а також список 

літератури. 
 

 
 
 

© Міжрегіональна Академія    
                           управління персоналом (МАУП), 2018 



 3 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Особливості розвитку світового господарства на сучасному етапі 

характеризуються: поглибленням міжнародного поділу праці та спеціалізацією 

виробництва; інтернаціоналізацією комплексу виробничого відтворення та 

формуванням інтернаціональної вартості товарів та послуг; розвитком  

інтеграційних процесів. Внаслідок згаданих тенденцій активізуються міжнародні 

економічні відносини. Валютні відносини, як складова міжнародних економічних, 

впливають на якісні перетворення, забезпечують системну збалансованість та 

економічну рівновагу світогосподарських зв’язків, саме завдяки ним відбувається 

трансформація замкнутих економічних систем у відкриті, що в свою чергу, 

призводить до необхідності формування певних національних принципів валютного 

регулювання, які захищали б уразливу економіку в процесі інтернаціоналізіції, 

забезпечували умови паритетного обміну тощо. 

Метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами теорії міжнародних 

валютних відносин та набуття навичок практичного застосування одержаних знань 

при здійсненні валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 

Завдання дисципліни спрямовані на: 

 формування розуміння структури валютної системи та функціональних 

особливостей її складових; 

 розуміння форм зовнішньоекономічного фінансування, та вміння оцінити їх 

переваги та недоліки; 

 вивчення теорії валютних курсів та факторів, що впливають на них; 

 оволодіння технікою проведення валютних операцій; 

 засвоєння знань необхідних при організації і проведенні міжнародних 

розрахунків;  

 розкриття сутності валютного ризику та формування вміння щодо методів 

його страхування; 

 засвоєння принципів діяльності міжнародних фінансових організацій та 

здатності аналізувати їх вплив на національні економіки; 

 засвоєння засад і принципів валютного регулювання України на основі 
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вивчення законодавчо-нормативної бази. 

Предметні компетентності, які забезпечуються: 

Здатність доводити необхідність і значення валютного ринку у фінансовій 

сфері. 

Здатність аналізувати основні показники форвардного ринку валюти в Україні. 

Здатність будувати систему взаємодії посередників на валютному ринку. 

Здатність розробляти проект запровадження нового виду страхових та 

кредитних послуг для оптимізації страхового та кредитного портфелів. 

Здатність визначати основні елементи світової валютної системи. 

Здатність визначати підходи до порівняння депозитних пропозиції банків за 

різновидами валют. 

Здатність аналізувати динаміку та структуру суб’єктів міжбанківського 

валютного ринку. 

Здатність визначати вимоги до учасників торгів на валютних біржах. 

Перший змістовий модуль “Функціональні основи валютної системи” 

передбачає вивчення особливостей побудови, розвитку, взаємозв’язків та 

особливостей структурних складових валютної системи. Студенти повинні розуміти 

загальні тенденції розвитку валютної системи (зокрема, формування 

інтернаціональної вартості грошей), етапи еволюційних змін валютної системи та 

вміти охарактеризувати її складові. Засвоєння модулю вимагає: знати суб’єктів 

валютного ринку, зміст валютних операцій та методів страхування валютних 

ризиків; розуміння особливостей проведення міжнародних розрахунків та 

використання методів зовнішньоекономічного фінансування. 

Другий змістовий модуль “Валютне регулювання в Україні” базується на 

вивченні нормативно-правової бази, що визначає особливості функціонування 

валютного ринку України. Студенти повинні знати основні державні органи, що 

визначають та реалізують політику валютного регулювання; розуміти методи та 

засоби впливу та контролю за діяльністю суб’єктів валютного ринку України; знати 

порядок отримання генеральної та iндивiдуальної лiцензiї для проведення операцій 

на валютному ринку; порядок вiдкриття paxунків у iноземнiй валютi (резидентiв i 

нерезидентiв); знати порядок надання гарантiй Кабiнету Mіністpiв України 
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iноземним кредитором та види кредитування зовнішньоекономічної діяльності; 

знати види i організаційні форми iноземних iнвестицiй, передбачених 

законодавством України; вміти проаналізувати структуру платіжного балансу 

України; знати чинну система облiку, звiтностi та iнформацiйного забезпечення 

валютних відносин в Україні, нормативи відкритої та закритої валютної позиції. 

Вивчення дисципліни “Валютне регулювання” базується на засвоєнні 

дисциплін “Макроекономіка”, „Гроші та кредит” та  та пов’язане з подальшим 

вивченням курсів “Фінансовий ринок”, “Банківські операції”. 

Навчальна програма із дисципліни „Валютне регулювання” розроблена для 

студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти „бакалавр”.  

    
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
“ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ” 

№ п/п Назва змістового модуля  та теми 
 Змістовий модуль І. Методологічні основи валютного регулювання 

1. Умови розвитку міжнародних валютних відносин. Валютна система 
2. Валютний ринок  
3.  Організаційні засади валютної політики 
4. Валютний курс 
5. Валютні операції  
6. Валютний ризик та страхування 
7. Міжнародні фінансові організації 
 Змістовий  модуль ІІ.  Валютне регулювання в Україні 

8. Організація торгівлі іноземною валютою і міжнародні розрахунки 
9. 3овнiшньоекономiчне фiнансування 

10. Іноземні інвестиції та інвестиції за межі України 
11. Платіжний баланс  

Разом годин:      90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. Методологічні основи валютного регулювання 
 

Тема 1. Умови розвитку мiжнароднuх валютних відносин. Валютна 
система 

Мiжнародний поділ працi. Мiжнародний обмiн i торгівля. Iнтернаціональна 

вapтicть товapiв та послуг. Ціноутворення на міжнародних ринках. Структура 

внутрішніх грошей. Міжнародна валютна ліквідність. 

Інтернаціоналiзацiя грошових відносин. Мiжнароднi грошовi потоки. Причини 

виникнення і функціональне призначення світових грошей, їх роль в умовах 

інтернаціоналізації валютно-грошових відносин. 

Регулювання міжнародних валютних відносин. Міжнародні, регіональні та 

національні системи валютного регулювання. 

Сутність валютної системи. Роль та функції валютної системи. Складові 

валютної системи: нацiональні валюти, конвертованість валют, курси валют, 

міжнародні та регіональні розрахункові одиниці, міжнародні та регіональні 

фінансові організації, валютні ринки, валютне регулювання. Еволюція валютної 

системи: золотий стандарт, золото-девізний стандарт, Бреттон-Вудська та Ямайська 

валютні системи. 

Сучасна мiжнародна валютна система. Європейська валютна система. 

Особливостi та зміст валютного регулювання i валютного контролю. 

Валютнi цiнностi: нацiональна та iноземна валюта, платiжнi та кредитнi засоби, 

мiжнароднi розрахунковi одиницi, cвітовi грошi. Умовні та безумовні валютні 

цінності. Міжнародна валютна ліквідність: оцінка загального стану, 

платоспроможності країн, якісних параметрів. Значення валютної політики держави 

для підтримки високого рівня валютної ліквідності.  

Література основна  [36-42; 44; 45-49; 51; 54] 
додаткова [74; 79; 82] 

Тема 2. Валютнuй рuнок 

Cвітовi фiнансовi потоки i механiзми їх обслуговування. Принцип розподiлу 

грошового капiталу в свiтовiй eкoнoмiцi через валютні ринки залежно від 

очікуваного доходу та ризику. Поняття зовнішнього валютного ринку. 

Характеристики валютного ринку: альтернативності, свободи вибору, мотивації, 
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ризикованості. 

Структура та особливості світового (міжнародного), регіональних та 

національних валютних ринків. Функції валютного ринку (здiйснення мiжнародних 

розрахункiв, регулювання валютних кypciв, диверсифiкацiя валютних резервiв, 

страхування валютних ризикiв, одержання прибутку учасниками валютного ринку, 

реалiзацiя валютної полiтики держав і світового співтовариства).  

Режими валютного ринку та їх різновиди. 

Характеристика суб’єктів валютного ринку, їх функції та особливості участі на 

валютному ринку. Фізичні та юридичні особи, суб'єкти зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi, комерцiйнi банки, валютнi бiржi, брокерськi контори, мiжнароднi 

фiнансовi органiзацiї, cвітовi транснацiональнi банки, центральнi банки. 

Структурні елементи валютного ринку та їх характеристика (бiржовий, 

позабiржовий, мiжбанкiвський; первинний, вторинний; нацiональний, регiональний 

та свiтовий). Структура та особливості функціонування міжбанківського валютного 

ринку в Україні. 

Поняття „активи валютного ринку”. Їх характеристика (грошовi знаки держав, 

мiжнароднi розрахунковi одиницi, світовi грошi, платiжнi документи (чеки, векселi, 

акредитиви, пластиковi картки тощо), фондові цінні папери (aкціi, облiгацiї тощо), 

монетарнi метали). Засоби міжнародних розрахункiв, технологiї та технічне 

оснащення валютного ринку.  

Центри світового (міжнародного) валютного ринку, особливості їх 

функціонування, перспективи та тенденції розвитку. 

Складові фундаментального аналізу операцій на валютному ринку (індекс 

споживчих цін, індекс виробничих цін, рівень безробіття, валовий національний 

продукт тощо). Технічний аналіз валютного ринку. 

Особливості ринку євровалют. 

Література основна  [36-42; 44; 45-49; 51; 54; 62] 
додаткова [64; 74; 79; 82] 

 

Тема 3. Організаційні засади валютної політики 

Поняття валютної політики, її стратегічні і тактичні цілі. Характеристика 

основних елементів валютної політики, вибір її пріоритетів у ринкових умовах. 
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Інституційні засади реалізації валютної політики. Суб’єкти валютної політики. 

Резиденти і нерезиденти. Об’єкти валютної політики. Поняття валютного обороту і 

валютних цінностей.  

Поняття валютного регулювання і валютного контролю. Пряме і 

опосередковане валютне регулювання, його вплив на суб’єктів валютних відносин. 

Повноваження органів валютного регулювання і валютного контролю в Україні. 

Механізм проведення валютної політики у ринковій економіці. Характеристика 

нормативних та регулятивних заходів реалізації валютної політики держави. 

Поточна валютна політика, її основні цілі та форми реалізації. Довгострокова 

валютна політика: особливості цільового спрямування та форм реалізації. 

Центральний банк як головний орган валютного регулювання у ринковій 

системі господарювання. Суть і функції центрального банку в ринковій економіці. 

Взаємозв’язок валютної і грошово-кредитної політики центрального банку. 

Класифікація основних цілей грошово-кредитної і валютної політики центрального 

банку. Рестрикційна та експансіоністська грошово-кредитна політика. 

 Повноваження центрального банку як органу реалізації валютної політики. 

Організаційні засади, що визначають можливості центрального банку з проведення 

валютної політики. Повноваження Національного банку України у сфері валютного 

регулювання згідно чинного законодавства. 

Поняття інструментів валютної політики. Характеристика основних принципів 

застосування інструментів валютної політики. Класифікація інструментів реалізації 

валютної політики. 

Характеристика загальних інструментів реалізації валютної політики 

центрального банку. Дисконтна політика (політика облікової ставки), внутрішньо- 

та зовнішньоекономічні наслідки її реалізації. Політика обов’язкових резервів, її 

вплив на валютну сферу та граничні межі ефективності. Мінімальні обов’язкові 

резерви Національного банку України. Політика відкритого ринку, її основні 

елементи та роль у регулюванні валютних відносин. 

 Спеціальні інструменти валютної політики: характеристика основних видів та 

об’єктів їхнього впливу. Поняття девізної політики. Механізм проведення валютних 

інтервенцій центрального банку. Стерилізовані і нестерилізовані інтервенції. 
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Диверсифікація офіційних валютних резервів як спеціальний інструмент проведення 

валютної політики. Регулювання режиму валютного курсу. Девальвації і ревальвації 

національної валюти, їх наслідки для зовнішньоекономічної діяльності та 

внутрішнього грошового обігу. Подвійний валютний ринок. Валютні блокади як 

адміністративні важелі реалізації валютної політики. 

Теоретичні засади вибору стратегії валютної політики: кейнсіанський і 

монетаристський підходи. Реалізація валютної політики у відповідності із 

передавальними механізмами монетарного регулювання у кейнсіанській і 

монетаристській теоріях. Механізм таргетування грошової маси, інфляції та 

валютного курсу. Теорія відкритої економіки та теорія фінансової глобалізації. 

 Валютна політика Національного банку України: характеристика основних 

етапів реалізації в умовах становлення ринкових відносин.  

Література основна  [ 7; 36-49; 54; 56; 57; 59; 60; 62] 
 

Тема 4. Валютний  курс 

Економічна суть обмінного курсу та характеристика його основних видів. 

Функції валютного курсу.  

Необхідність визначення обмінного курсу у зовнішньоекономічних відносинах. 

Суть номінального і реального валютного курсу. 

Поняття валютно-курсової політики як основи валютної політики держави. 

Чинники, що визначають необхідність проведення політики обмінного курсу. 

Монетний паритет і паритет купівельної спроможності. Методи розрахунків 

паритету: на основі співвідношень витрат виробництва; зіставлення рівня цін 

стандартного набору товарів та послуг; на основі визначення співвідношень 

ефективних виробничих витрат. 

 Зміст основних факторів, що впливають на величину валютного курсу (стан 

платіжного балансу, грошова маса, інфляція, рівень облікових та процентних ставок, 

ВВП та ВНП, конюнктурнi фактори тощо). Кон’юнктурні та структурні фактори 

впливу на обмінний курс, можливості їх оцінки для розробки стратегії валютної 

політики. Наслідки девальвації та ревальвації валюти. 

Види валютних котирувань (пряме і опосередковане котирування, тверде і 

номінальне, повне). Прямі і відносні методи котирування валют. Крос-курси валют. 
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Купівля-продаж валют, курси продавця та покупця, маржа. Фактори, що визначають 

розмір маржі при котируванні (сума угоди, статус контрагента, ліквідність та 

кон’юнктура ринку тощо). Сторони Bid і Offer в котируванні валютних курсів. 

Валютна позицiя. Розрахунок крос-курсу.  

 Форми реалізації валютно-курсової політики. Поняття режиму валютного 

курсу. Характеристика основних режимів курсоутворення. Фіксований і плаваючий 

валютні курси, їх переваги та недоліки.  

Kонвepтованicть нацiональної валюти. Види валют за ступенем 

конвертованості (конвертована, неконвертована, частково конвepтoвaна). Критерії. 

Визначення умов конвертованості національної валюти як необхідний елемент 

валютно-курсової політики. Основні теоретичні концепції регулювання обмінного 

курсу. Теорія паритету купівельної спроможності. Теорія паритету процентних 

ставок. Теорія платіжного балансу. 

 Валютно-курсова політика Національного банку України: генезис основних 

підходів за період становлення ринкових відносин. Розрахунок реального 

ефективного обмінного курсу. 

Поняття обмінного курсу за касовими і терміновими операціями. Основи 

розрахунку обмінних курсів валют за касовими операціями і обмінних курсів за 

терміновими операціями залежно від ринкової норми відсотка на фінансових ринках 

у порівнюваних країнах. Різниця між обмінним курсом по касових угодах (спот-

курс) та курсом по угодах на певний строк (форвардний курс). Розрахунок премії та 

дисконту за форвардним курсом: зміст, порядок обчислення. 

Вплив курсу національної валюти на участь країни в міжнародних економічних 

відносинах. Державне регулювання валютного курсу.  

Офiцiйний курс нацiональної валюти, його визначення i використання. Полiтика 

щодо конвepтовaнocтi нацiональної валюти. 

Література основна  [10; 36-42; 44; 45; 47-51; 59; 62] 
додаткова [64; 71; 74; 79; 82] 

Тема 5. Валютнi операції' 

Механiзм цiноутворення на валютному ринку. Вплив попиту та пропозицiї на 

цiни валютних цiнностей. Формула мiжнародної ринкової цiни грошового капiталу: 
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реальна ставка, iнфляцiйна надбавка, надбавки за ризик несплати, надбавка за ризик, 

пов’язаний з терміном боргових зобов’язань, урахування ступеню лiквiдностi. 

Классифікація валютних операцій (за терміном здійснення платежу; за 

механізмом здійснення операцій; за цільовим призначенням (операції з метою 

одержання валюти для здійснення платежів за міжнародними розрахунками; 

операції з метою страхування від валютного ризику; операції з метою одержання 

прибутку); за формою здійснення.  

Валютні угоди з негайною поставкою: особливості, розрахунки та умови 

застосування операцій типу “спот” та їх різновидів. Форвардні валютні угоди: 

сутність, методика обчислення курсу “форвард”, основні параметри, розрахунки та 

умови застосування. Ф’ючерсні валютні угоди: сутність, розрахунки та умови 

застосування. Опціонні валютні угоди: види, розрахунки та умови застосування. 

Особливостi визначення валютних кypciв за окремими групами валютних 

операцiй.  Особливості ціноутворення різних видів контрактів. Страхові витрати 

(hedging costs). 

Депозитні операції. Сторони Bid і Offer і розмір маржі в котируванні 

процентних ставок. Ставка LIBOR Депозитна позиція і процентний арбітраж. 

Валютнi арбiтражнi операцiї. Дні укладення угод, дата валютування та дата 

закінчення. Дисконтний ринок. Ринок євровалют. 

Класичний (фундаментальний) та технічний аналіз. Складові фундаментального 

аналізу операцій на валютному ринку (індекс споживчих цін, індекс виробничих цін, 

рівень безробіття, валовий національний продукт тощо). Тренд та його 

характеристики. Розриви (GAPF). Побудова графіків. Технічний аналіз. Теорія Доу. 

Фактори ринків: обсяги операцій, відкриті угоди (open interest). Технічні індикатори 

Література основна  [36-38; 40-42; 44; 45; 48; 53-55; 58; 59; 61; 62] 
додаткова [64; 74; 79; 82] 

 
Тема 6. Валютнuй рuзuк та страхування 

Зміст валютних ризиків та їх класифікація. Типи валютного ризику: ризик 

валютних операцiй, ризик перерахунків, конкурентно-валютний ризик у 

зовнішньоекономічній діяльності.  

Система управління валютним ризиком. Характеристика етапів управління 
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валютним ризиком: аналіз ринку і прогнозування валютних курсів, оцінка 

валютного ризику, методи і механізми запобiгання наслiдкiв ризикiв. 

Характеристика методів валютного страхування: облiково-статистичнi iнструменти 

пiдприємств по управлiнню валютним ризиком; здiйснення комерцiйних операцiй 

на основi термiнових угод форвардного типу, надання гарантій, застосування 

валютних опцiонiв, методи страхування з використанням валютних свопiв, 

застосування розрахункiв у колективних одиницях тощо. Piвні страхування 

валютних ризикiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi: транснацiональний 

(регiональний), державний, міжфiрмовий.  

Заходи страхування валютних ризикiв: банкiвськi, бiржовi, комерцiйнi. Piвні 

страхування валютних ризикiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi: 

транснацiональний (регiональний), державний, міжфiрмовий. Методи валютного 

страхування зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств.  

Зміст золотовалютних резервів. Особливості використання їх для державного 

регулювання валютного ринку, стану національної грошової одиниці. Валютна 

структура золотовалютного резерву. Номінальна та реальна вартість 

золотовалютних резервів. Підходи до визначення валютної структури резервів: 

трансакційний, портфельний, обережний.  

Література основна  [36-41; 44; 45; 48; 50; 51; 53; 55; 58; 61] 
додаткова [64; 75; 79; 82] 

Тема 7. Мiжнароднi фiнансовi органiзацii' 

Загальна характеристика мiжнародних фiнансових органiзацiй. Органiзацiї 

системи ООН. Регiональнi банки розвитку. Банк мiжнародних розрахункiв. 

Паризький i Лондонський клуби. Мiжнародний валютний фонд. Держави-члени 

Фонду та їx квоти. Органи управлiння; джерела формування pecypciв Фонду та їх 

використання. Група Свiтового банку. Валютно-кредитнi та фiнансовi органiзацii 

європейських кpaїн. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Участь України в мiжнародних фiнансових органiзацiях. Дiяльнiсть 

мiжнародних фiнансових органiзацiй в Укpaїнi. Ефективнiсть мiжнародної 

фiнансової допомоги розвитку України.  

Література основна  [40; 42; 49; 52] 
додаткова [70; 78; 80] 
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Змістовий  модуль ІІ.  Валютне регулювання в Україні 

 
Тема 8. Організація торгівлі іноземною валютою і міжнародні розрахунки 

Функції комерційних банків як уповноважених суб’єктів валютного ринку 

(посередництво у валютних конверсіях; посередництво у русі валютних капіталів; 

посередництво у міжнародних розрахунках). Ліцензування валютних операцій в 

Україні. Об’єкти та порядок надання ліцензій. Генеральні та індивідуальні ліцензії.  

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків. Рахунки резидентів і 

нерезидентів України.  Види рахунків (поточні; розподільчі (транзитні); депозитні). 

Організація кореспондентських відносин банків. 

Структура міжбанківського валютного ринку (позабіржовий та біржовий). 

Організація торгів на валютних біржах. Ринок готівкової іноземної валюти. Пункти 

обміну іноземної валюти для населення. Операції з купівлі-продажу безготівкових 

валют. Конверсійні операції з іноземною валютою. 

Валюта міжнародних розрахунків. Класифікація іноземних валют. Порядок 

використання iноземної валюти як засобу платежу на територiї України. Причини 

обмеження використання іноземної валюти як засобу платежу на території України. 

Порядок здійснення розрахункiв в iноземнiй валюті суб’єктами 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. Зовнiшньоторговельнi контракти та їх 

форми. Валютно-фiнансовi умови зовнiшньоекономiчних угод. Типові платіжні 

умови зовнішньоекономічних договорів. Вимоги до термінів розрахунків. 

Форми мiжнародних розрахункiв. Здiйснення мiжнародних розрахункiв за 

допомогою акредитивiв. Унiфiкованi правила i звичаї для документарних 

акредитивiв. Зміст, особливостi та види акредитивiв. Обов’язки i вiдповiдальність 

по акредитивах. Застосування в мiжнародних розрахунках операцiй iнкaco. 

Унiфiкованi правила по iнкaco. Зобов'язання i вiдповідальнiсть учасникiв iнкасацiї. 

Представлення, платiж, акцепт, протест та повiдомлення про iнкaco. Проценти, 

комiсiя по iнкaco. 

Мiжнароднi розрахунки банкiвськими переказами: визначення, умови 

застосування i виконання платежів. Форми передачі платіжних доручень, заява на 

переказ. Мiжнародні правила розрахункiв чеками. Вексельна форма мiжнародних 

розрахункiв. Пластиковi картки в мiжнародних розрахунках.  
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Банкiвськi гарантії як iнструмент управлiння ризиками в мiжнародних 

розрахунках. Унiфiкованi мiжнароднi правила з договiрних гарантiй. 

Кореспондентські вiдносини мiж банками. Вiдповiдальнiсть за порушення 

мiжнародних грошових зобов'язань. 

Література основна  [1; 4; 6-9; 13-19; 23; 27; 30-35; 36-38; 40-42; 50; 55; 58; 61; 63] 
додаткова [64; 70; 72; 75; 81] 

 
Тема 9. 3овнiшньоекономiчне фiнансування 

Oсновнi положення, фази i форми зовнiшньоекономiчного фiнансування. 

Tepмін фiнансування як фактор, що визначає його метод. 

Kopоткотepміновe фінансування (фiнансування оборотного капiталу). Способи 

короткострокового зовнішньоекономічного фінансування (незабезпечений 

овердрафт, аванси пiд iнкaco, облік векселiв (чекiв) банком, послуги по 

документарному акредитиву, акцептнi кредитнi лiнiї, мiжнародний факторинг, 

послуги експортних фiнансових компанiй). 

Cepeднє i довгострокове фiнансування. Кредитування. зовнiшньої торгiвлi: 

мiжнародний комерцiйний кредит, банкiвськi експортні та імпортні кредити, 

державне кредитування експорту та імпорту, кредитування пiд урядовi гарантії, 

кредити мiжнародних фiнансових органiзацiй. 

Державна фiнансова пiдтримка нацiонального експорту. Страхування 

експортних кредитiв. Причини виникнення і роль експортних фінансових компаній 

у зовнішньоекономічній діяльності. 

Види кредитування зовнішньоекономічної діяльності відповідно до 

законодавства України. 

Порядок кредитування за рахунок коштів, залучених резидентами на умовах 

валютної самоокупності під відповідальність позичальника. Особливості 

кредитування під гарантію Кабінету Міністрів. Порядок надання гарантій. 

Порядок кредитування за рахунок коштів, залучених Кабінетом Міністрів з 

погашенням на умовах валютної самоокупності проекту. Особливості кредитування 

за рахунок державного бюджету. 

Порядок залучення та пріоритетні на прями використання кредитів в іноземній 

валюті від іноземних кредиторів під гарантію Уряду України. Порядок підготовки і 



 15 

реалізації проектів розвитку економіки України, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями. Порядок розрахунку за імпортними лізинговими 

операціями. 

Література основна  [1-3; 7; 8; 21; 36-38; 40-42; 44-54; 58; 59; 61] 
додаткова [64; 73; 80] 

 
Тема 10. Іноземні інвестиції та інвестиції за межі України 

Діючий в Україні режим іноземного інвестування. Види і форми іноземних 

інвестицій. 

Організаційні форми залучення інвестицій. Умови господарської діяльності 

іноземних інвесторів на території України. Стан іноземного інвестування в 

економіку України. 

Порядок інвестування майнових цінностей резидентами за межі України. Мета 

інвестицій, форми, порядок ліцензування та декларування. 

Література основна  [1-5; 7; 8; 12; 15; 20; 21; 36-49; 52; 54; 59] 
додаткова [66; 72-76; 80] 

 

Тема 11. Платіжний баланс  

Поняття і необхідність складання платіжного балансу. Структура платіжного 

балансу і рівновага економічної системи. Засади формування структури платіжного 

балансу. Рахунок поточних операцій. Баланс товарів і послуг. Рахунок операцій з 

капіталом та фінансових операцій. Капітальні трансферти. Фінансовий рахунок. 

Принципи складання платіжного балансу. Платіжний баланс та роль країни у 

світовій економіці і міжнародному розподілі праці. Основні засади реалізації 

принципу подвійного запису при складанні платіжного балансу.  

Поняття активного і пасивного сальдо платіжного балансу. Причини 

виникнення дефіциту платіжного балансу. Порядок визначення сальдо за поточним 

рахунком і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. Основні і 

балансуючі статті платіжного балансу. Тимчасові й остаточні методи фінансування 

сальдо платіжного балансу. Джерела фінансування дефіциту платіжного балансу.  

Вплив валютної політики на стан платіжного балансу. Спрямованість 

валютної політики при активному сальдо платіжного балансу і при наявності 

дефіциту. Економічні та адміністративні важелі впливу валютної політики на стан 
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платіжного балансу країни. Девальвація і ревальвація. Дисконтна і дефляцій на 

політика. Валютні обмеження.  

Поняття і необхідність формування офіційних золотовалютних резервів. 

Структура офіційних золотовалютних резервів. Показники для оцінки оптимальної 

величини резервів. Якісні і кількісні параметри резервів. Способи використання 

офіційних золотовалютних резервів. Девізна політика і використання офіційних 

золотовалютних резервів. Спеціальні засоби державного впливу на платіжний 

баланс. 

Внутрішні і зовнішні фактори впливу на стан платіжного балансу країни. 

Політика обмінного курсу і рівновага платіжного балансу. Режим вільного 

плавання валютного курсу і умови автоматичного встановлення рівноваги 

платіжного балансу. Режим фіксованого валютного курсу і використання офіційних 

валютних резервів для забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги. 

Особливості побудови платіжного балансу України. Нейтральна та аналітична 

форма представлення платіжного балансу. Вплив валютної політики на платіжний 

баланс в перехідній економці. 

Література основна  [39-46; 48; 49; 51] 
додаткова [65] 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Зміст інтернаціоналізації грошових відносин. Співвідношення національної 

та інтернаціональної вартості виробництва. Механізм реалізації інтернаціональної 

вартості товару. 

2. Причини виникнення і функціональне призначення світових грошей, їх роль 

в умовах інтернаціоналізації валютно-грошових відносин. 

3. Зміст «валютної цінності». Відмінності умовних та безумовних. 

4. Рівні валютної системи. Складові національної, регіональної, світової 

валютних систем. 

5. Характеристика етапів еволюції світової валютної системи: 

Золотовалютний стандарт; Бреттон-Вудська система; Ямайська валютна система. 
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9. Структурні елементи валютного ринку та їх характеристика (бiржовий, 

позабiржовий, мiжбанкiвський; первинний, вторинний; нацiональний, регiональний 

та свiтовий). 

10. Активи валютного ринку: зміст та їх характеристика (грошовi знаки держав, 

мiжнароднi розрахунковi одиницi, світовi грошi, платiжнi документи (чеки, векселi, 

акредитиви, пластиковi картки тощо), фондові цінні папери (aкціi, облiгацiї тощо), 

монетарнi метали) 

11. Функції валютного ринку (здiйснення мiжнародних розрахункiв, 

регулювання валютних кypciв, диверсифiкацiя валютних резервiв, страхування 

валютних ризикiв, одержання прибутку учасниками валютного ринку, реалiзацiя 

валютної полiтики держав і світового співтовариства). 

12. Характеристика суб’єктів валютного ринку, їх функції та особливості участі 

на валютному ринку.  

13. Режими валютного ринку та їх різновиди. Передумови для запровадження та 

успішної реалізації основних режимів валютного курсу та їх різновидів. 

14. Теорія паритету купівельної спроможності. Методи визначення паритету: 

а) метод розрахунків РРР, оснований на визначенні співвідношень витрат 

виробництва; 

б) зіставлення рівня цін стандартного набору (за споживчим кошиком) товарів 

та послуг; 

в) метод розрахунків РРР на основі визначення співвідношень ефективних 

виробничих витрат. 

22. Фактори, що впливають на валютний курс (стан платіжного балансу, 

грошова маса, інфляція, рівень облікових та процентних ставок, ВВП та ВНП, 

кон'юнктурнi фактори тощо). 

23. Характеристики видів та режимів валютного курсу. 

24. Види валют за ступенем конвертованості (конвертована, неконвертована, 

частково конвepтoвaна). Критерії. 

25. Валютне котирування (пряме і опосередковане котирування, тверде і 

номінальне, повне). Фактори, що визначають розмір маржі при котируванні (сума 

угоди, статус контрагента, ліквідність та кон’юнктура ринку тощо 
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26. Валютна позицiя: сутність; відкрита та закрита, довга й коротка. Нормативи 

валютної позиції в  національному законодавстві. 

27. Заходи впливу на валютний курс держави та окремих суб’єктів валютних 

ринків, механізми їх реалізації 

28. Складові валютної політики держави та їх взаємозвязок з монетарною 

(грошово-кредитною) та фіскальною (податково-бюджетною) політиками. 

29. Надайте характеристику поточних конверсійних операцій. Валютнi угоди з 

негайною поставкою (касові, спот): сутність, особливостi та умови застосування.  

30.  Ф’ючерсні валютні угоди: сутність, розрахунки та умови застосування. 

Ф’ючерсна ціна та її складові. Базис та зміни ціни. 

31. Опціонні валютні угоди: види, сутність, розрахунки та умови застосування 

(цінa опціону, сторони опціонного контракту, організація опціонної торгівлі, 

стратегія здійснення опціонної угоди). 

32. Форвардні валютні угоди: сутність, методика обчислення курсу “форвард”, 

основні параметри, особливості, розрахунки та умови застосування. Розрахунок 

премії та дисконту за форвардним курсом: зміст, порядок обчислення. 

33. Характеристика валютних операцій: операцiї своп (сутність, види свопiв, 

процентнi свопи, умови використання та органiзацiя операцiй). Депорт та репорт. 

34. Валютний арбітраж: види, особливості реалізації та оцінка обсягів 

прибутків та збитків. 

35. Складові фундаментального аналізу на валютному ринку (індекс споживчих 

цін, індекс виробничих цін, рівень безробіття, валовий національний продукт тощо). 

Методи фундаментального аналізу. 

36. Методи технічного аналізу валютного ринку. 

37. Особливості функціонування ринку FOREX. Характеристики маржинальної 

торгівлі. 

38. Депозитні операції на валютному ринку. 

39. Міжнародні правила розрахунків чеками. Складання i форма чека. 

Передача, аваль пред’явлення і платіж при застосуванні чеків. 

40. Застосування колективних грошових одиниць при міжнародних 

розрахунках як засіб ефективного страхування валютних ризиків. 
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41. Зміст золотовалютних резервів. Особливості використання їх для 

державного регулювання валютного ринку, стану національної грошової одиниці. 

42. Зміст валютних ризиків та їх класифікація. 

43.  Характеристика етапів управління валютним ризиком.  

44. Характеристика методів валютного страхування: здiйснення комерцiйних 

операцiй на основi термiнових угод форвардного типу, надання гарантій, 

застосування валютних опцiонiв, методи страхування з використанням валютних 

свопiв, застосування розрахункiв у колективних одиницях тощо. 

45. Сутність обліково-статистичних інструментів підприємств щодо управління 

валютними ризиками. 

46. Вексельна форма міжнародних розрахунків: сутність, особливості, правила 

складання і використання міжнародних векселів 

47. Здійснення операцій “інкасо” в міжнародних розрахунках: види, сутність, 

особливості, розрахунки та правила використання операцій “інкасо” 

48. Здійснення міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів. Види, 

сутність, особливості та правила використання міжнародних акредитивів, 

відповідальність по аккредитивах. 

49. Роль банківських гарантій як інструмента страхування ризиків в 

міжнародних розрахунках. 

50. Порядок використання iноземної валюти як засобу платежу на територiї 

України. 

51. Порядок визначення i використання курсу гривнi. 

52. Організація позабіржового та біржового міжбанківського валютного ринку 

в Україні 

53. Типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв. 

54. Порядок здійснення розрахункiв в iноземнiй валюті суб’єктами 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. 

55. Шляхи запобігання центральним банком девальвації національної валюти. 

56. Ліцензування валютних операцій. Об’єкти та порядок надання ліцензій. 

Генеральні та індивідуальні ліцензії.  

57. Органи державного регулювання в сфері валютного регулювання та 
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контролю та їх функції. 

58. Характеристика організацій Групи Світового банку: Мiжнародний банк 

реконструкцї i розвитку;  Мiжнародна асоцiацiя розвитку; Мiжнародна фiнансова 

корпорація; Багатостороннє агентство гарантування інвестицій. 

59. Заходи державного регулювання стану платіжного балансу. Методи i 

практика регулювання платіжного балансу України. 

60. Структура платіжного балансу (рахунок поточних операцій, торговий 

баланс, баланс послуг, баланс некомерційних операцій, рахунок операцій з 

капіталом та фінансових операцій, резервні активи, загальне сальдо платіжного 

балансу) держави i змiст його статей.  

61. Порядок реестрацiї та одержання резидентами України кредитiв в iноземнiй 

валютi від іноземних кредиторів.  

62. Порядок пiдготовки i реалiзацiї проектiв розвитку економiки України, якi 

підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. 

63. Банкiвське кредитування експортних операцiй. Засоби довгострокового 

експортного кредитування 

64. Порядок відкриття та ведення рахунків у іноземній валюті. Рахунки 

резидентів і нерезидентів України. Типи рахунків. 

65. Порядок організації роботи пунктів обміну валют. 
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