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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи 
теоретичних знань та практичних навичок роботи на валютному ринку. 

2. Завдання: ознайомлення з категоріальним апаратом, надання знань щодо 
економіко-правових аспектів функціонування валютного ринку; методів 
ефективного управління діяльністю на валютному ринку, дослідження сучасних 
тенденцій розвитку різноманітних послуг на валютному ринку. 

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

знання і розуміння: 
основних механізмів взаємодії держави, фінансових інститутів, підприємств і 

організацій на валютних ринках; 
основних понять, показників та аналізу валютного ринку; 
основних понять фундаментального та технічного аналізу фінансових ринків; 
знання видів і форм міжнародних розрахунків; 
знання видів ризику на валютному ринку; 
ролі кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його видів та зв’язків з 

умовами платежу; 
знання методичного інструментарію складання та врівноваження платіжного 

балансу. 
застосування знань і розумінь: 
уміння застосовувати різні методи та інструменти управління операціями на 

валютному ринку; 
знання та уміння встановлювати причини та чинники, що становлять 

валютний ризик на валютному ринку; 
здатність вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах 

розвитку валютного ринку, досліджувати динаміку валютних ринків;  
уміння обґрунтовувати вибір ефективних видів і форм міжнародних 

розрахунків;  
здатність розробляти пропозиції щодо вдосконалення валютної політики 

держави;  
здатність ефективно організовувати діяльність суб’єктів ринку у сфері 

міжнародних розрахунків та валютних операцій; 
здатність застосовувати системний підхід до управління ризиками та 

прибутковістю на валютному ринку; 
здатність застосовувати методичний інструментарій при складанні та 

врівноваженні платіжного балансу; 



здатність до творчого пошуку в напрямі удосконалення систем та процесів, що 
відбуваються на валютному ринку. 

 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи функціонування валютного 

ринку. Сутність та види операцій на валютному ринку 
Тема 1. Становлення та організація світового валютного ринку 
Тема 2. Валютна система як організаційно-правова форма реалізації відносин 

на валютному ринку 
Тема 3. Валютний курс як атрибут валютного ринку. Поточні валютні операції 
Тема 4. Основи організації міжнародних розрахунків 
Тема 5. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв’язок з 

умовами платежу 
Тема 6. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках 
Змістовий модуль 2. Механізм регулювання стійкості розвитку валютного 

ринку  
Тема 7. Валютна політика та валютне регулювання 
Тема 8. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в системі валютного 

регулювання 
Тема 9. Ризики на валютному ринку та методи їх мінімізації 
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