
СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА  

 

Мета курсу – ознайомлення студентів з особливостями організації 
міжнародних кредитних та розрахункових операцій у банках, розрахункових 
операцій у системі міжнародної торгівлі вітчизняних підприємств та 
міжнародних компаній; формування системи знань у галузі міжнародних 
фінансів; вивчення механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, 
кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Методологія і 
організація наукових досліджень, Міжнародний менеджмент та маркетинг, 
Стратегічне управління корпораціями, Управління інноваціями та 
внутрішньофірмове підприємництво, Гроші та кредит, Фінансово-кредитні 
системи зарубіжних країн тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння 
предметної області професійної діяльності; здатність до усної та письмової 
професійної комунікації англійською мовою; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації; здатність до креативного та критичного мислення; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 
здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 
мікро- та макрорівні; розуміння основних особливостей сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 
економічної та зовнішньоекономічної політики держави; здатність 
застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач; здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів; здатність аналізувати та розв’язувати завдання у 
сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин; здатність 
прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 
соціально-економічні процеси; здатність узагальнювати інформацію про новітні 
явища і процеси, що відбуваються в міжнародній економічній системі, та 
обґрунтовувати стратегії діяльності її суб’єктів у глобальному середовищі. 

Програмні результати навчання: 
знати: особливості здійснення валютних операцій та операцій на ринку 
фінансових деривативів; сутність міжнародних кореспондентських відносин 
банків; особливості організації міжнародних розрахункових операцій банку; 
сутність міжнародних кредитних операцій; сутність та особливості 
міжнародних торговельних розрахунків; закономірності функціонування 



світового фінансового ринку; особливості розвитку та використання 
інструментів валютного, кредитного, інвестиційного ринків, євроринку; 
структуру та функції міжнародних фінансових інститутів;  
вміти: здійснити розрахунки за валютними опціонами та ф’ючерсами; 
здійснювати організацію міжнародних розрахунків за допомогою інкасо та 
акредитива; використовувати різні способи страхування валютних ризиків 
розраховувати валютні курси за строковими угодами; аналізувати стан 
світового фінансового ринку та його сегментів; складати платіжний баланс та 
визначати його сальдо; оцінювати місце України у світовому ринку фінансів;  
володіти: знаннями з практичних питань розрахункових операцій у системі 
міжнародної торгівлі вітчизняних підприємств та міжнародних компаній, 
організації міжнародних розрахункових операцій; особливостей здійснення 
кредитування зовнішньоторговельних операцій; ризиків в міжнародних 
кредитно-розрахункових та валютних операціях та шляхів їх мінімізації тощо.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВАЛЮТНІ, РОЗРАХУНКОВІ ТА КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОСНОВА 
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНИ. 
Валютні цінності і валютний ринок. Валютна система. Національна валютна 
система. Регіональна валютна система. Світова валютна система: золотий 
стандарт, Бреттон-Вудська валютна система, Ямайська валютна система. 
Валютні цінності. Валюта як основна валютна цінність. Валютний ринок та 
його різновиди. Валютний курс. Режими валютних курсів. Особливості 
здійснення конверсійних валютних операцій. Валютні операції. Міжнародний 
ринок обміну валют, його характерні риси. Сутність валютних операцій. 
Сутність конверсійних операцій. Поточні валютні операції: тод, том, спот. 
Термінові валютні операції: форвардні, ф’ючерсні, опціонні, свопи. Дата 
укладання угоди та дата валютування. Встановлення кореспондентських 
відносини між комерційними банками різних країн. Економічні засади 
здійснення міжнародних торговельних розрахунків. Сутність і особливості 
міжнародних банківських розрахунків. Організація міжбанківських 
кореспондентських відносин. Міжбанківська система SWIFT. Порядок 
відкриття та ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті. Купівля банками 
іноземної валюти для міжнародних розрахунків. Засоби здійснення 
міжнародних платежів: чеки, тратти, міжнародні платіжні доручення. 
Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів. Розрахунки 
чеками. Використання векселів у міжнародній торгівлі: прості векселі, переказні 
векселі (тратти). Розрахунки пластиковими картками. Банківська гарантія як 
інструмент забезпечення виконання зобов’язань у міжнародних розрахунках. 
Типи та основні види банківських гарантій у міжнародних розрахунках. 
Недокументарні та документарні форми міжнародних розрахунків. Загальна 
характеристика й особливості використання в міжнародному середовищі 
недокументарних форм розрахунків. Авансові платежі: повний аванс, частковий 



аванс. Платіж на відкритий рахунок. Банківський переказ. Оплата після 
відвантаження. Сутність документарних форм розрахунків: акредитивів, інкасо. 
Сутність та особливості міжнародних розрахунків акредитивами. Основи 
організації міжнародних розрахунків акредитивами: види акредитивів, 
особливості застосування і механізм акредитивних розрахунків; переваги та 
недоліки акредитивної форми розрахунків. Сутність та види інкасо. Фази 
документарного інкасо. Узгодження умов інкасо. Виписка інкасового доручення 
і подання документів. Методи міжнародних короткострокових кредитів. 
Міжнародний кредит та його роль у міжнародних економічних відносинах. 
Міжнародне короткострокове, середньострокове та довгострокове 
кредитування. Методи міжнародних короткострокових кредитів: незабезпечені 
овердрафти; аванси під інкасо; облік чи купівля векселів, чеків банком; послуги 
з документарного акредитива; акцептні кредитні лінії. Традиційні та 
нетрадиційні методи середньострокових міжнародних кредитів. Форми та 
види міжнародного середньострокового кредиту. Традиційні методи 
середньострокового кредитування: кредити з фіксованою відсотковою ставкою; 
роловерні кредити; синдикативні роловерні кредити. Нетрадиційні методи 
середньострокового кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг. 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ 
ВІДНОСИН. Експортний контроль у зовнішньоекономічній діяльності 
підприємств, що здійснюють активні валютно-фінансові операції. Товари, що 
підлягають державному експортному контролю. Формалізовані моделі 
застосування експортного контролю при здійсненні міжнародних кредитно-
розрахункових та валютних операцій. Гарантії та ризики, пов’язані з 
експортним контролем у міжнародних кредитно-розрахункових та валютних 
операціях. Валютно-фінансова основа експортного контролю в Україні. 
Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-розрахункових та 
валютних операціях. Сутність валютних та кредитних ризиків. Система 
захисних застережень. Методи страхування валютного ризику. Сутність 
валютного хеджування. Засоби захисту від кредитного ризику. Транспортні 
ризики у зовнішньоекономічній та її фінансово-валютної складової. Ризики 
нестабільності макросередовища при здійсненні валютно-фінансових операцій. 
Правові основи регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та 
валютних операцій в Україні. Шляхи становлення національної валютно-
фінансової системи України. Формування системи валютного регулювання і 
валютного контролю. Становлення валютного та фінансового ринків України. 
Сучасні проблеми функціонування гривні. Проблеми та перспективи входження 
України в міжнародну валютно-фінансову систему. Об’єктивна необхідність 
інтеграції України в систему міжнародних фінансів. Міжнародне валютно-
фінансове право як засіб регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та 
валютних операцій. Форми національного регулювання валютно-фінансових 
потоків. Валютно-фінансова політика держави. Валютні обмеження і валютні 



ризики. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри. Удосконалення 
міжнародної системи регулювання світових фінансів. Економічні передумови та 
наслідки зростання нестабільності міжнародних фінансів. Удосконалення 
діяльності міжнародних валютно-фінансових інституцій. Паризький та 
Лондонський клуби. Міжнародне валютне право. Міжнародне фінансове право. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


