
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 

 

Мета курсу – надання студентам знання в галузі регулювання валютних 
операцій, що здійснюються господарюючими суб’єктами на території України; 
формування у студентів системи спеціальних знань із порядку організації та 
функціонування системи валютного регулювання і валютного нагляду в умовах 
формування міжнародних економічних відносин між державами та суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Грошово-кредитна політика, Ринок фінансових послуг, 
Фінансовий ринок, Банківські операції, Економічна теорія, Гроші та кредит, 
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн, Фінанси, Міжнародна економіка, 
Міжнародна інвестиційна діяльність тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати функціонування та прогнозувати 
розвиток світових валютних ринків; здатність аналізувати функціонування та 
прогнозувати розвиток національного валютного ринку; здатність здійснювати 
ідентифікацію клієнта, відкривати різні рахунки клієнтам банку; вміння 
здійснювати аналіз документів у зовнішньоторговельних операціях; вміння 
розрізняти способи платежів у міжнародних операціях; здатність супроводжувати 
міжнародні розрахунки і валютні операції клієнтів; здатність до вдосконалення 
законодавчих та нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання; 
вміння застосовувати адекватні заходи впливу до банків за порушення 
валютного законодавства; здатність управляти процесом допуску банків на 
національний та світовий валютні ринки; здатність досліджувати конкурентну 
позицію банків на валютних ринках; здатність регулювати та контролювати 
оформлення та проведення операцій в іноземній валюті; здатність регулювати та 
контролювати діяльність структурних підрозділів банку, які здійснюють 
операції з іноземною валютою; здатність до розробки пропозиції щодо 
складання платіжного балансу. 

Програмні результати навчання: 
знати: організаційні основи системи валютного регулювання та валютного 
контролю; організацію системи курсоутворення національної валюти; 
регламентацію та регулювання діяльності банків у сфері міжнародних 
розрахунків та здійснення операцій з іноземною валютою; регулювання 
національного валютного ринку; регулювання процесів руху  капіталу; 
встановлення режиму ввозу та вивезення через кордон валютних цінностей; 
регламентацію поточних операцій; структуру валютної системи та 
функціональних особливостей її складових; форми зовнішньоекономічного 
фінансування, їх переваги та недоліки; організацію і проведення міжнародних 
розрахунків; сутність валютного ризику та методи його страхування; принципи 



діяльності міжнародних фінансових організацій; засади і принципи валютного 
регулювання України на основі вивчення законодавчо-нормативної бази; 
вміти: аналізувати вплив міжнародних фінансових організацій на національні 
економіки; застосовувати основні форми міжнародних розрахунків; збирати, 
аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 
необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань; застосовувати 
сучасні інформаційні технології у соціально-економічних дослідженнях; 
виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 
одній або декількох професійних сферах; дати оцінку впливу існуючої системи 
валютного регулювання та контролю на стан економіки країни та діяльності 
банків зокрема; 
володіти: знаннями економічної термінології, базових засад валютного 
регулювання, засад і принципів валютного регулювання України на основі 
вивчення законодавчо-нормативної бази; технікою валютних операцій; змістом 
нормативних документів, що регламентують сферу валютного регулювання та 
валютного контролю.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 
МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ. Валютне регулювання: 
сутність і зміст. Економічна сутність та необхідність валютного регулювання. 
Характеристика інструментів валютного регулювання. Визначення цілей і 
завдань валютного регулювання. Розгляд принципів, методів та інструментів 
валютного регулювання. Виявлення ролі та значення валютного регулювання на 
макроекономічні показники розвитку країни, впливу на діяльність суб’єктів 
господарювання. Еволюція та сучасний стан валютного регулювання в світі та 
в Україні. Становлення і розвиток системи валютного регулювання та нагляду в 
Україні. Валютне регулювання в різні періоди історії. Світовий досвід 
застосування валютних обмежень. Характеристика змісту і система організації 
та функціонування валютного регулювання та нагляду в Україні. Перспективи 
лібералізації системи валютного регулювання та нагляду в Україні. Форми і 
методи регулювання валютних відносин в Україні. Форми і методи регулювання 
валютних відносин в Україні на сучасному етапі. Сукупність і класифікація 
методів регулювання валютних відносин. Валютне законодавство України: 
закони та інші нормативно-правові акти України, що визначають норми 
валютного регулювання і валютного нагляду. Міжнародні розрахунки, їх умови 
та форми. Страхування валютних ризиків. Поняття міжнародних розрахунків. 
Загальна характеристика та особливості використання основних форм 
міжнародних розрахунків. Недокументарні форми розрахунків (авансові 
платежі, платежі по відкритому рахунку, банківські перекази, розрахунки з 
використанням пластикових карток, чеків, векселів). Документарні форми 
розрахунків (документарні акредитиви, інкасо). Валютні кліринги та їх форми. 



Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародних операцій. Форми кредиту; 
валютні застереження; методи страхування валютних ризиків. 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ ЗА ЕКСПОРТНО-
ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ. Валютний нагляд за експортно-імпортними 
операціями. Особливості валютного регулювання операцій ЗЕД. Валютне 
регулювання і валютний нагляд експортних операцій. Валютне регулювання і 
валютний нагляд імпортних операцій. Валютне регулювання та валютний 
нагляд за інвестиційною діяльністю. Особливості валютного регулювання та 
нагляду в неторговому обігу. Порядок переміщення валюти, валютних 
цінностей, цінних паперів у валюті України. Поняття неторгового обороту; 
ввезення в Україну національної валюти та іноземної валюти фізичними 
особами; вивезення з території України національної валюти та іноземної 
валюти фізичними особами. Документи необхідні для ввезення/вивезення 
національної валюти та іноземної валюти фізичними особами. Особливості 
декларування валюти і цінних паперів, що переміщуються юридичними 
особами; особливості оформлення монет, що вивозяться з митної території 
України; переміщення іноземної валюти і національної валюти. Організація 
перевірок фінансово-господарської діяльності учасників ЗЕД. Органи, що 
здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності учасників ЗЕД. 
Перевірка суб’єктів ЗЕД з питань дотримання вимог валютного законодавства 
України: планова і непланова, підготовка та проведення виїзних перевірок; 
повноваження керівника групи інспекторів і інспекторів при проведенні 
перевірок, порядок оформлення результатів виїзної перевірки; обмеження при 
проведенні перевірок, порядок прийняття рішення за підсумками проведення 
перевірки. Оцінка результативності здійснення валютного нагляду. Поняття та 
значення валютного нагляду. Форми і види валютного нагляду. Спеціальні 
методи валютного нагляду. Ефективність валютного нагляду та схеми 
вивезення капіталу. 
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. 
 


