
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВПП с4. 
2. Назва: Міжнародні валютно-кредитні відносини. 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Качан О.І. старший викладач 

кафедри міжнародних економічних відносин. 

9. Результати навчання: 
Послідовне формування у студентів знань, необхідних для розуміння сутності та 

закономірностей у сфері міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, що 

складаються в сфері зовнішньої економічної діяльності та використання основних валютно-

фінансових та кредитних інструментів в розподілі і перерозподілі фінансових ресурсів в сфері 

світового господарства, а також розвиток індивідуальних здібностей студентів, їхніх умінь 

виявляти та досліджувати нез’ясовані питання.  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна 

економічна діяльність України», та дисципліни, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: 
Сутність і необхідність міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин; світова 

валютна система як форма організації міжнародних валютних  відносин; організаційні засади 

світового фінансового ринку;  міжнародний валютний ринок та валютні операції; міжнародний 

ринок похідних фінансових інструментів (деривативів); міжнародний фондовий ринок та ринок 

дорогоцінних металів; міжнародні кредитні відносини; баланси міжнародних розрахунків;  види 

та менеджмент валютних і кредитних ризиків, а також способи  їх страхування.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник /С.Я. Моринець. – 5-е 

вид., перероб. і доп.  К. : Знання, 2008.  583 с. 

2. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посіб. К.: Знання, 2006.349 с. 

3. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : навч. посібник / К.Ф. Ковальчук, 

Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. К.: «Центр  учбової літератури», 2013. 150 с. 

4. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. /Н.І. Патика. К. : Знання, 

2012. 566 с. 

5. Румянцев А.П. Міжнародні фінансові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

А.П. Румянцев, В.Я. Голюк, О.Г. Тонких; Мін-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т 

менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2008. 352 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль:  залік тестовий в кінці 7 семестру.  

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   DESCRIPTION OF THE COURSE 
 

1. Code: VPPs 4. 

2. Title: International monetary relations. 

3.Type: Required. 

4. Higher education level: I (Bachelor's) 

5. Year of study, when offered discipline: 4. 

6. Semester when studying discipline: 7. 

7. Number of ECTS credits established: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kachan O.I. Senior 

Lecturer in the Department of International Economic Relations. 

9. Results of studies: 

Consistent formation of students' knowledge necessary for understanding the nature and laws in the field 

of international monetary and credit relations, consisting in the field of foreign economic activity and the 

use of major monetary and financial instruments in the distribution and redistribution of financial 

resources in the world economy, and also the development of students' individual abilities, their ability 

to identify and explore unexplained issues. 

10. Forms of organization of classes: educational employment, independent work, practical training, 

control measures. 

11. Disciplines that precede the study of the specified discipline: "International Economic Relations", 

"International Investment Activity", "International Trade", "International Economic Activity of 

Ukraine", and disciplines that directly form the competencies of a specialist in the relevant field of 

training. 

12. Course contents: 
The essence and necessity of international monetary, financial and credit relations; the world monetary 

system as a form of organization of international monetary relations; organizational foundations of the 

global financial market; international currency market and foreign exchange transactions; the 

international derivatives market; international stock market and precious metals market; international 

credit relations; balances of international payments; types and management of currency and credit risks, 

as well as ways of their insurance. 

13. Recommended educational publications: 
Borynets S.Ya. International Monetary and Financial Relations: A Textbook / S.Ya. Morinets. - 5th ed., 

Remaking. and ext. K.: Knowledge, 2008. 583 p. 

2. Butuk O.I. Monetary and financial relations: Educ. tool. K .: Knowledge, 2006.349 p. 

3. International Credit and Currency Transactions: Tutorial. manual / K.F. Kovalchuk, D.E. Kozenkov, 

Yu.G. Stammerer. K .: “Center for Educational Literature”, 2013. 150 p. 

4. Patika N.I. International Monetary Relations: Educ. tool. /N.I. Patika. K.: Knowledge, 2012. 566 p. 

5. Rumyantsev A.P. International Financial Relations: Educ. tool. for students. higher. teach. closed / 

A.P. Rumyantsev, V.Ya. Golyuk, OG Thin; Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv. 

econom. inst management.  K.: Center for Educational Literature, 2008. 352 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 22 years lectures, 20 hours practical classes, 78 

hours. independent work. Total - 120 years. Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, 

individual tasks, implementation of business and role-playing games, case-methods, individual and 

group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Assessment forms and criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of 7 th semester 

Current control (100 points): testing, oral/written questioning  
16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of International Department 

economic relations                                                                  O.M. Sazonets,  

                                                                                                 Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


