
Опис навчальної дисципліни 

1. Код:  ВВ 4; 

2. Назва: Валютно-кредитні системи; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- використовувати на практиці методи визначення валютних операцій та валютного 

курсу; 

- оволодіти навичками заповнення форми платіжного балансу держави; 

- застосовувати методику розрахунку конвертованості валюти на практиці; 

- оволодіти навичками проведення операцій з цінними паперами, золотом, депозитами в 

умовах дії ринкових відносин. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Стратегічний 

менеджмент», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Фінанси корпорацій».  

12. Зміст курсу: 

1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютно-кредитної системи. 

2. Еволюція розвитку валютно-кредитних систем. 

3. Сутність та переваги Європейської валютної системи. 

4. Світовий валютний ринок  та основні міжнародні валюти. 

5. Валютний курс та конвертованість валют. 

6. Міжнародні розрахункові та кредитні операції. 

7. Сутність та види валютних операцій. 

8. Платіжний баланс та його структура. 

9. Національні системи регулювання валютно-кредитних відносин. 

10. Міжнародні валютно-кредитні організації їх функції та види. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Лисенков Ю.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. К.: 

Зовнішня торгівля, 2012. 118 с. 

2. Риверчук С.К. Грошово-банківська система зарубіжних країн: навчально-методичний 

посібник. К.: Тріада плюс, 2008. 160 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 кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                            Л. В. Мельник, к.е.н., професор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Description of the discipline 

1. Code: ВВ 4;  

2. Title: Currency and credit systems;  

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: ІІ (Master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 1;  

6. Semester when studying discipline: 2;  

7. Number of established ECTS credits: 4;  

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Shilo J.S., Ph.D., associate 

professor  

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able: 

- use in practice methods for determining foreign exchange transactions and exchange rates; 

- to master the skills of filling in the form of the balance of payments of the state; 

- apply the method of calculating currency convertibility in practice; 

- to master the skills of transactions with securities, gold, deposits in market conditions. 

10. Forms of organization of classes: training classes, independent work.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Strategic Management", 

"Management of financial rehabilitation of the enterprise", "Corporate finance 

12. Content of the course: 

1. The essence, objectives and functions of the international monetary system. 

2. The evolution of monetary systems. 

3. The essence and benefits of the European Monetary System. 

4. World currency market and major international currencies. 

5. Exchange rate and currency convertibility. 

6. International settlement and credit operations. 

7. The essence and types of currency transactions. 

8. Balance of payments and its structure. 

9. National systems of regulation of monetary relations. 

10. International monetary organizations, their functions and types. 

13. Recommended editions:  

1. Lysenkov Yu.M. Monetary systems of foreign countries: a textbook. K .: Foreign Trade, 2012. 

118 p. 

2. Riverchuk S.K. Monetary system of foreign countries: a textbook. K .: Triad plus, 2008. 160 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours lectures, 20 hours. 

practical classes 78 hours. independent work. Total - 120 hours. Methods of teaching: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-methods, 

using multimedia tools.  

15. Form and assessment criteria:  

The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: test at the end of the 2nd semester. 

Current control (100 points): testing, survey, performance of independent work.  

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


