
ТЕМА: ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: вивчення сутності валюти та її кваліфікації, а також факторів, що впливають 

на формування валютного курсу 

 

Виховна мета: розглянути: класифікацію валюти залежно від емітента валютних 

курсів; найважливіший елемент у системі банківських операцій з іноземною валютою – 

обмінний валютний курс, а також створення національної валютної системи України в 

період ринкової трансформації планово-розподільчої економічної системи. 

 

Міжпредметні зв’язки: фінанси, банківські операції 

 

План заняття:  
Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на занятті. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мета заняття; 

- повідомлення плану заняття 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення  - 10 

хвилин 

 

Основні терміни: раціоналістична концепція, еволюційна концепція, повноцінні 

гроші, неповноцінні гроші, біметалізм, монометалізм, білонна монета, паперові гроші, 

кредитні гроші, демонетизація золота, чек, вексель, електронні гроші, ціна, масштаб цін   

 

Література: 
1. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб і доп./М.І. Савлук, А.М. Мороз, 

М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002  

2. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010 р. 

3. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: Навч.побник – 

Львів: «Новий Світ – 2000», 2008 р.  

4. Щетінін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид 2-ге, перероб. та доп.  – К.: ЦУЛ, 

2000р 

5. Періодичне видання - журнал «Фінанси України» 

6. Мережа Інтернет 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Завдання для самоконтролю 

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. У чому зміст і принципи функціонування Бретон-Вудської валютної системи? 

8. На яких принципах функціонує Ямайська валютна система? 

9. Який зміст системи золотого стандарту? 

10. Назвіть види та охарактеризуйте валюти за ступенем конвертованості. 

 

Питання для обговорення на семінарських заняттях 
1. Поняття валюти. Її призначення та сфери використання. Види валюти та їхня 

характеристика. Суть валютних відносин. 

2. Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення 

конвертованості валюти. 

3. Необхідність, суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання 

валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція). 

4. Конвертованість валюти. 

 

 

Теми рефератів 
1. Розвиток валютної системи України. 

2. Еволюція валютних систем. 

 

Тестові завдання 

1. Валютні операції означають: 

а) будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами 

валютного ринку; 

б)страхування валютних ризиків; 

в)забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави. 

г) забезпечення прибутку учасниками валютних відносин. 

 

2. Валютний курс означає: 
а) Співвідношення, за якими одна валюта обмінюється на іншу; 

б) ціна грошової одиниці країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни; 

в) обидва визначення правильні. 

 

3. Валютні відносини містять: 
а) експорт товару; 

б) надання економічної та технічної допомоги за кордон; 

в) імпорт товару; 

г) функціонування валюти у зовнішньоекономічній торгівлі; 

д) укладання угод щодо купівлі-продажу валют; 

є) отримання і надання з-за кордону позик. 

 

4. Співвідношення міме грошовими одиницями двох країн, що використовується 

для обміну валют під час валютних та інших операцій: 
а) офіційний валютний курс; 

б) ринковий валютний курс; 

в) змішаний валютний курс; 



г) валютний курс; 

д) коливаючий валютний курс; 

є)     спот-курс; 

е)      форвард-курс; 

ж) своп-курс; 

з) плаваючий валютний курс; 

и)     крос-курс. 

 

5. За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції: 
а)  спот; 

б) форвардні; 

в) ф’ючерсні; 

г) опціонні; 

 

6. Здатність валюти вільно використовуватись для будь-яких операцій та обміну 

на інші валюти: 
а) конвертованість; 

б) часткова конвертованість; 

г) внутрішня конвертованість; 

д) зовнішня конвертованість. 

є) конвертованість за поточними операціями. 

 

7. Валютні угоди на короткотермінову (до 48 год) доставку валюти з не 

гайною оплатою: 
а) спот; 

б) форвард; 

в)    ф’ючерс;  

г) своп; 

д) опціон. 

 

8. До методів валютного регулювання належать: 
а) девальвація; 

б) ревальвація; 

в) інфляція. 

 

9. Функції ЦБ як органу валютного регулювання: 
а) контроль за повнотою сплати податків; 

б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей; 

в) нагромадження, управління і розміщення валютних резервів; 

г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота; 

д) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні; 

є) формування і використання валютного фонду; 

є) визначення курсу національної грошової одиниці; 

ж) регулювання платіжного балансу; 

з) установлення механізму обліку валютних операцій; 

и) обслуговування зовнішнього боргу; 

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій. 

 



10. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів 

за кордон за певний проміжок часу: 
а) платіжний баланс; 

б) баланс поточних операцій; 

в) торговий баланс; 

г) баланс послуг і некомерційних платежів; 

д) баланс руху коштів і кредитів. 

 

11. Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин: 
а) валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) національна валютна система; 

г) регіональна валютна система; 

д) локальна валютна система. 

 

12. Договірно-правова форма організації валютних відносин між: групами 

країн: 
а) валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) національна валютна система; 

г) регіональна валютна система; 

д) локальна валютна система. 

 



д) 1933 p. — Бреттон-Вудська конференція;  

є) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція;  

є) 1967 р. — Ямайська конференція;  

ж) 1976 р. — Ямайська конференція? 

 

14. Валюта — це: 

а) золото; 

б) грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей; 

в) національна грошова одиниця. 

 

15. Валютні активи держави — це: 
а) національна валюта; 

б) депозити в національній та іноземній валютах; 

в) іноземна валюта, золото. 

 

16. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції: 
а) використання національної валюти; 

б) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди); 

в) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті; 

г) емісія грошей; 

д) зміна ставок оподаткування. 

 

17. Суб’єктами валютного ринку є: 
а) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від 

несприятливої зміни валютного курсу; 

б) підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї 

комерційної діяльності; 

в) інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою одержання 

процентного доходу; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 


