
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  «Валютні операції» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу та 

економічному факультеті. Цільова аудиторія – здобувачі 

першого рівня вищої освіти (студенти 4-го курсу). 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин  

Шуба М. В. (тел.:+38(057)707-51-60, e-mail: 

marinashuba@karazin.ua; Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 

378). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Даний курс пов’язаний з іншими дисциплінами, серед яких 

такі попередні курси: «Основи економічної теорії», 

«Міжнародні економічні відносини». 

Опис 

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії 

укладання валютних операцій та  формування практичних 

навичок проведення валютних операцій. 

 

Очікувані результати навчання. студенти повинні 

досягти таких результатів навчання:   

 знати фактори, що впливають на валютні курси, та 

особливості їх формування; 

 орієнтуватись в інструментах державного регулювання 

валютних курсів; 

 розуміти сутність та можливості ринку FOREX, знати 

його закони; 

 орієнтуватись у графіках та фігурах, що 

використовуються при технічному аналізі ринку FOREX; 

 вміти інтерпретувати новини та фактори, що 

використовуються фундаментальним аналізом ринку 

FOREX; 

 знати можливості та особливості інструментів валютної 

біржі; 

 визначати інвестиційні можливості та ризики валютних 

опціонів  і ф’ючерсів;  

 мати навички обчислення крос-курсів, форвардних 

курсів; 

– вміти розраховувати реальні відсотки по валютних 

депозитах і кредитах. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Поняття валюти. 

Тема 2. Валютний курс. 

Тема 3. Валютний ринок і його структура. 

Тема 4. Причини  появи та механізм функціонування  

міжнародного валютного ринку. 

Тема 5. Валютні операції та їх класифікація. 

Тема 6. Валютні операції з негайною поставкою. 

Тема 7. Термінові валютні операції. 

mailto:marinashuba@karazin.ua


Тема 8. Валютні операції своп.  

Тема 9. Порядок проведення операцій з готівковою і 

безготівковою іноземною валютою. 

Тема 10. Учасники валютного ринку в Україні. 

Тема 11. Класифікація валютних операцій, що 

здійснюються в Україні.  

Тема 12. Регулювання валютних операцій. 

 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль проводиться у формі усного опитування та 

письмового експрес-контролю на семінарських заняттях та 

лекціях, у формі виступів студентів, у формі тестування, 

тощо. Семестровий підсумковий контроль у формі 

екзамену. 

 

Мова викладання – українська. 

 


