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1. Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

сучасного наукового світогляду, системи знань та практичних навичок з проведення 

валютних операцій. 

 

2. Завдання: ознайомлення із цілями, функціями, нормами, формами і правилами 

валютних операцій; надання знань щодо сутності валютних операцій, їх класифікації, 

механізмів проведення; формування практичних навичок з відкриття та ведення валютних 

рахунків і здійснення валютних операцій. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:   

знання сутності, особливостей та механізму функціонування валютної системи 

національного, регіонального і міжнародного рівнів;  

знання форм здійснення валютних операцій на сучасних ринках; 

розуміння особливості здійснення валютних операцій на сучасних ринках ;  

розуміння сутності та наслідків різних форм валютних операцій;  

розуміння цілей і задач укладання та реалізації валютних угод; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати рівень розвитку національного, регіонального та світового 

валютних ринків; 

уміння визначати ключові політичні, законодавчо-регулятивні, економічні і 

соціальні умови проведення  валютних операцій; 

уміння виявляти можливі ризики реалізації валютних операцій і заходи щождо їх 

запобігання; 

уміння аналізувати доцільність і ефективність проведення валютних операцій; 

уміння визначати наслідки проведення валютних операцій; 

уміння прогнозувати розвиток валютного ринку; 

уміння програмувати розвиток підприємства щодо використання в своїй діяльності 

іноземної валюти. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теорія валюти і валютного курсу  

Тема 1. Міжнародні гроші. Міжнародна валютна ліквідність 

Тема 2. Теоретичні основи курсоутворення. 

Тема 3. Державне і наддержавне регулювання валютного курсу. 

Змістовий модуль 2. Валютні операції: сутність, форми, особливості 

здійснення. 

Тема 4. Валютні операції та їх класифікація 

Тема 5. Валютні операції з негайними термінами поставки. Термінові валютні 

операції 

Тема 6. Форвардні валютні операції 

Тема 7. Ф’ючерсні валютні операції 

Тема 8. Валютні операції своп. 



Тема 9. Валютний арбітраж. Валютний опціон. 

Тема 10. Операції з залучення і розміщення валютних ресурсів. 

Тема 11. Неторгові валютні операції. 

Тема 12. Відкриття і ведення валютних рахунків. 

Тема 13. Кореспондентські відносини з іноземними банками. 

Тема 14. Валютні ризики та методи  управління валютним ризиком. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г. 

 


