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Тема. Валютний ринок і валютні системи 

Валютні ризики та методи  валютного страхування 

План 

1.Суть, поняття та види валют. 

2.Суть валютних відносин. Об’єкти та суб’єкти валютних відносин. 

3.Валютний курс, порядок його визначення та регулювання. 

4.Валютний ринок та характеристика його основних сегментів. 

5.Валютна система: суть, різновиди та її основні елементи 

6.Валютне регулювання та його методи.  

Мета: після вивчення даної теми студент повинен знати сутність міжнародних валютних відносин, поняття та 

механізм функціонування національних валютних систем, структуру та особливості діяльності валютного ринку, 

види валютних операцій, вміти ідентифікувати валютні ризики і визначати методи їх страхування, розуміти суть, 

структуру та принципи дії світового ринку позичкових капіталів. 

Література: 3; 12;14; 17; 24; 28;32;34 

Ключові поняття 

Валютний ризик – це ризик збитковості угоди в зв’язку з несприятливою зміною курсу іноземної валюти або 

дорогоцінного металу. 

Валютний ринок - один із секторів фінансового ринку, де врівноважуються попит і пропозиція на валюту.  

Валютні операції - здійснення будь-яких видів платежів, пов’язаних із переміщенням валютних цінностей між 

різними суб’єктами. 

Валюта - назва коштів, що обслуговують відносини зовнішньої економіки. 

Курс валюти - вартість обміну національної грошової одиниці на іноземну. 

Касові операції - здійснення купівлі/продажу валюти, згідно курсу, що був зафіксований у момент підписання 

угоди з умовою поставки до 2 робочих днів. 

Конвертованість валюти - закріплена законодавством оборотність національних грошей, та можливість 

здійснення їх вільного обміну на іноземні валюти без жодних обмежень згідно певного курсу. 

Форвардна операція - договір про обмін двома валютами на підставі майбутніх контрактів згідно форвардного 

курсу, що був зафіксований на момент підписання цього договору. 

Форвардний курс - відображення курсу валют та відсоткових ставок на ринку на дату, коли була укладена 

форвардна угода. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке валютна система? 

2. Охарактеризуйте складові елементи національної валютної системи 



 3. Що таке конвертованість національної валюти? 

 4. Що таке валютний курс? Назвіть види валютних курсів.  

5. Які основні функції валютного курсу? 

 6. Що являє собою валюта як економічне поняття? 

 7. Дати визначення поняття “валюта” і назвати її різновиди за окремими критеріями. 

 8. Які види валют Ви можете назвати? Що покладено в основу поняття “види валют”? 

9. Що таке валютні відносини? Хто є учасниками валютних відносин? 

 10. ІЦо таке валютний курс? На основі чого він формується? 

Рекомендовані реферати і фіксовані виступи 

1.Суть, призначення та специфічні ознаки валюти. 

 2.Механізм регулювання валютного курсу. 

 3.Проблеми та перспективи при визначенні валютного курсу в Україні.  

4.Особливості розвитку валютної системи України. 

 5.Характеристика сучасної світової системи та роль МВФ у її функціонуванні. 

Дослідницька робота 

1.Розвиток валютної системи України. 

 2.Еволюція валютних систем. 

Завдання для перевірки знань 

1. Визначити суму при обміні на долари США  350 евро, якщо відомі такі котирування валют: EUR- 39,20 грн- 

39,42 грн; USD- 30,00 грн -33,20 грн. 

 2. Визначити крос-курс продажу та купівлі доларів США за евро по банку, якщо котирування валют становить: 

EUR- 39,20 грн- 39,42 грн; USD- 30,00 грн -33,20 грн. 
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