
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ 

Мета курсу ˗ ознайомлення зі 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 
фінансових розрахунків та валютних операцій, набуття вмінь їх застосування. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародні валютно-кредитні 
відносини» має зв'язок із такими дисциплінами, як: «Макроекономіка», 
«Гроші та кредит», «Світова економіка», «Міжнародні економічні 
відносини», «Фінансові ринки», «Міжнародне економічне право» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття теоретичних знань з особливостей 
функціонування валютного ринку та міжнародних валютно-кредитних 
відносин. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття валюти та елементи валютної системи; принципи організації 
Європейської валютної системи, проблеми створення економічного і 
валютного союзу; показники платіжного балансу і методи класифікації його 
статей; методи регулювання платіжного балансу; систему обмінних курсів; 
режими валютних курсів; валютні операції; види міжнародних кредитів; 
функції міжнародних валютно-кредитних організацій; 
вміти: аналізувати стан та взаємозв’язок національних регіональних та 
світових валютних систем; аналізувати вплив факторів попиту та пропозиції 
на величину валютного курсу; здійснювати спотові валютні операції; 
аналізувати та проводити коригування платіжного балансу. 
володіти:  розумінням поняття та ролі валютного курсу у системі 
міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, факторів 
впливу на валютний курс, платіжного балансу країни; методиками 
визначення валютного курсу; валютних систем, їх еволюцію розвитку. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни:  
Сутність і необхідність міжнародних валютно-фінансових та кредитних 
відносин/ Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини як складова 
міжнародних економічних відносин, їх сутність та місце у 
світогосподарських зв'язках. Передумови виникнення, принципи розвитку та 
необхідність міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 
Фактори та тенденції, що впливають на розвиток міжнародних валютно-
фінансових та кредитних відносин. Система грошових відносин, що формує 
міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. Ефективність 



функціонування міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 
Принципи та форми реалізації валютної політики. Роль держави у 
міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносинах.  
Світова валютна система як форма організації міжнародних валютних 
відносин. Світова валютно-фінансова система як форма організації 
міжнародних валютно-фінансових відносин. Поняття валютних відносин та 
валютної системи. Види валютних систем та їх елементи. Валюта та валютні 
цінності. Класифікація валют. Валютний курс та його види. Чинники, що 
впливають на валютний курс. Класифікація режимів валютного курсу. 
Валютна інтеграція і оптимальні валютні зони. Валютна зона, її сутність та 
критерії оптимальності. Політичні та інституційні аспекти оптимальності 
валютної зони. Переваги і недоліки участі у валютній зоні. Глобальна 
перспектива валютної інтеграції. Еволюція світової валютної системи. 
Паризька валютна система. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська 
валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система. 
Роль іноземної валюти в національній економіці. Поняття та проблеми 
офіційної доларизації. Джерела доларизації фінансової системи. Поняття та 
моделі валютного заміщення. Політика валютного курсу, фінансова 
доларизація і стратегії боротьби з нею.  
Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки 
світових фінансових ресурсів. Світові фінансові центри, їх характеристика та 
формування на сучасному етапі. Світові фінансові центри промислово 
розвинутих країн та країн, що розвиваються. Фінансові посередники. Роль і 
мета фінансових посередників. Фінансове посередництво в Україні.  
Особливості функціонування світового фінансового ринку. Світовий 
фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного (міжкраїнного, 
міжгалузевого та внутрігалузевого) перерозподілу фінансових ресурсів і 
капіталу. Інституційна та організаційна структура світового фінансового 
ринку. Глобалізація та інтернаціоналізація фінансових ринків. Міжнародний 
фінансовий ринок як складова світового фінансового ринку. Сегментація 
міжнародного фінансового ринку. Міжнародні валютні ринки. Міжнародний 
ринок боргових зобов’язань. Міжнародний ринок банківських кредитів. 
Міжнародний ринок боргових цінних паперів. Міжнародні ринки титулів 
власності. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів 
(деривативів). Характеристика інструментів міжнародного фінансового 
ринку. Синдиковане кредитування. Цінні папери. Депозитарні розписки. 
Фінансові деривативи. Суб’єкти міжнародного фінансового ринку.  
Міжнародний валютний ринок та валютні операції. Валютні ринки, їх типи 
та особливості на сучасному етапі. Валютний ринок, учасники валютного 



ринку, функції валютного ринку, валютні операції. Валютна біржа. Валютна 
позиція банку, її типи та оцінка. Способи платежу на валютному ринку. Види 
валютних операцій. Ринок «спот і форвард». Валютні операції «своп, 
аутрайт». Ринок опціонних та ф’ючерсних операцій. Форексні валютні 
ринки, ринки євровалют, зовнішні ринки деривативів, термінові валютні 
ринки. Валютні опціони та валютний арбітраж. Моделі валютного ринку. 
Попит та пропозиція іноземної валюти.  
Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів (деривативів). 
Міжнародний ринок похідних цінних паперів в системі світового 
фінансового ринку. Похідні фінансові інструменти: сутність та класифікація. 
Міжнародний ринок ф’ючерсів. Ф’ючерсна біржа. Типові умови ф’ючерсних 
контрактів. Міжнародні угоди з опціонами. Сутність та класифікація 
опціонів. Особливості та організаційні засади укладання угод з опціонами. 
Свопові угоди на міжнародному ринку похідних цінних паперів. Процентні 
та валютні свопи. Особливості та організаційні засади укладання снопових 
угод. Синтетичні похідні цінні папери. Структуровані облігації (облігації з 
плаваючою ставкою, «зворотні» з плаваючою ставкою і т.д.).  
Міжнародний фондовий ринок та ринок дорогоцінних металів. Поняття і 
структурні сегменти міжнародного фондового ринку. Валютна структура 
міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародні ринки облігацій. Поняття 
міжнародних облігацій. Учасники міжнародного ринку облігацій. Оцінка 
кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій. Ринки 
іноземних облігацій. Ринки єврооблігацій. Ринки глобальних облігацій. 
Програми боргового фінансування. Міжнародний ринок акцій. Поняття 
міжнародних акцій. Еволюція міжнародного ринку акцій. Іноземні акції та 
євро акції. Фактори розвитку ринку іноземних акцій. Індикатори розвитку 
міжнародного ринку акцій. Міжнародні (світові) індекси акцій. Дорогоцінні 
метали. Функції золота як світових грошей. Ринки золота: їх класифікація, 
особливості функціонування. Види операцій із золотом. Міжнародні 
фінансові установи на ринку дорогоцінних металів. Ринок дорогоцінних та 
банківських металів в Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 84 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 
 


