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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Предметом дисципліни “Мiжнароднi кредитно-розрахункові та 
валютні операції” є сукупність дій суб’єктів міжнародних економіч-
них відносин у сфері міжнародних розрахунків та валютних опера-
цій. 

Мета дисципліни — вивчення основних умов і принципів здійс-
нення мiжнародних розрахункiв та валютних операцій, набуття вмінь 
їх застосування.

Після її вивчення студенти зможуть опанувати:
•	 особливостi	формування	валютного	курсу,	фактори	курсоутво-

рення на валютному ринку;
•	 особливостi	 проведення	 валютних	 операцiй	 на	 спот-ринку	 і	

форвардному ринку валют;
•	 особливості	умов	і	форм	здійснення	міжнародних	розрахунко-

вих операцій;
•	 види	банкiвського	кредитування	міжнародних	розрахунків,	що	

дозволить набути таких навичок:
•	 визначати	вплив	валютного	курсу	на	експортно-iмпортнi	мож-

ливостi країни;
•	 сформувати	навички	обчислення	паритетного	спiввiдношення	

курсiв валют, крос-курсiв, форвардних курсiв;
•	 порiвнювати	витрати	з	альтернативних	способiв	мiжнародного	

запозичення	кредитних	коштiв	для	фінансування	міжнародних	
розрахунків;

•	 визначати	вiдповiдну	до	умов	зовнiшньоекономiчної	дiяльностi	
форму розрахункiв;

•	 використовувати	рiзнi	способи	страхування	валютних	ризиків.
Викладення дисципліни базується на матеріалі попередніх дис-

циплін	“Гроші	та	кредит	“,	“Міжнародні	економічні	відносини”,	“Між-
народна економіка”.

Здобуті	знання	будуть	корисними	при	вивченні	подальших	курсів	
(“Управління	ЗЕД”,	“Ризик	у	зовнішньоекономічній	діяльності”).	
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни  

“МIЖНАРОДНI  КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ  
ТА  ВАЛЮТНІ  ОПЕРАЦІЇ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Міжнародні валютні відносини
1 Основи організації та механізми міжнародних розрахунків
2 Особливості документообороту в операціях міжнародних  

розрахунків
3 Документарні та недокументарні форми розрахунків
4 Кредит в операціях міжнародних розрахунків

Змістовий модуль ІІ. Міжнародні кредитні відносини
5 Загальні принципи діяльності банків на валютному ринку
6 Конверсійні операції банку на валютному спот-ринку
7 Валютні операції на строковому ринку
8 Управління валютними ризиками

Разом годин: 108

ЗМІСТ 
дисципліни  

“МIЖНАРОДНI  КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ  
ТА  ВАЛЮТНІ  ОПЕРАЦІЇ”

Змістовий модуль І. Міжнародні валютні відносини

Тема 1.  Основи організації та механізми міжнародних  
розрахунків

Поняття та види міжнародних розрахунків. Принципи організації 
міжнародних розрахункових операцій. Способи платежів. Роль на-
ціональних і колективних валют і золота в міжнародних розрахун-
ках. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних контрактів 
як основа міжнародних розрахункових операцій. ІНКОТЕРМС-2000 
та базові умови постачання.

Валюта ціни та валюта платежу. Умови платежу.
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Ризики	 у	 зовнішньоекономічній	 діяльності	 та	 їх	 урахування	 в	
міжнародних розрахунках.

Роль банків у міжнародних розрахунках.
Міжбанківські кореспондентські відносини. Система СВІФТ і 

принципи її функціонування у міжнародних розрахунках.
Умови відкриття, ведення та закриття валютних рахунків.
Регулювання міжнародних розрахункових операцій в Україні.

Література [1; 2; 4–6;  9; 10; 16; 19–21]

Тема 2.  Особливості документообороту в операціях  
міжнародних розрахунків

Правила ІНКОТЕРМС та базові умови постачання. Види доку-
ментів, які використовуються при міжнародних розрахунках. Комер-
ційні документи. Транспортні документи. Страхові документи. Фі-
нансові документи. Особливості оформлення та руху документів при 
здійсненні міжнародних розрахунків.

Література [1–6; 9; 10; 16]

Тема 3.  Документарні та недокументарні форми розрахунків
Особливості використання в міжнародній сфері основних форм 

розрахунків. Авансові платежі. Платіж за відкритим рахунком. Бан-
ківський переказ. Розрахунки з використанням чеків. Одноманітний 
закон про чеки. Розрахунки з використанням векселів. Одноманіт-
ний закон про векселі.

Розрахунки з використанням пластикових карток. Переваги та не-
доліки використання недокументарних форм у міжнародних розра-
хунках.

Документарний акредитив, його види та форми. Основні скла-
дові операції з розрахунків документарним акредитивом: узгодження 
умов, відкриття та виконання. Акредитивне доручення. Уніфіковані 
правила для документарних акредитивів (публікація МТП № 500 від 
1993 р.). Переваги та недоліки використання документарного акре-
дитива в міжнародних розрахунках.

Документарне інкасо, його види та форми. Основні складові опе-
рації з розрахунків документарним інкасо. Уніфіковані правила для 
документарних інкасо (публікація МТП № 347 від 1979 р.).

Література [1; 3; 20]
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Тема 4.  Кредит в операціях міжнародних розрахунків
Роль кредиту при здійсненні міжнародних розрахунків, його види 

та звязок з умовами платежу.
Види банківського кредиту та організація кредитування розра-

хунків за імпорт. Особливості кредитування на основі векселя. Особ-
ливості кредитування на основі акредитива.

Особливості кредитування розрахунків на основі банківських 
кредитних ліній.

Види банківського кредиту та організація кредитування розра-
хунків при експорті.

Операції експортного факторингу. Принципи визначення вартості  
факторингу.

Операції експортного форфетинга. Принципи визначення вар-
тості форфетинга.

Операції експортного лізінгу. Особливості розрахунків лізінгових 
платежів та ефективності лізінгової угоди для банку.

Банківські гарантії та особливості їх використання в операціях 
міжнародних розрахунків. 

Типи та види банківських гарантій. Загальні принципи та правове 
забезпечення банківських гарантій.

Література [1–6; 9; 10; 16; 19–21]

Змістовий модуль ІІ. Міжнародні кредитні відносини

Тема 5.  Загальні принципи діяльності банків на валютному 
ринку 

Види валютних операцій банку. Інформаційне забезпечення опе-
рацій на валютних ринках.

Особливості організації валютних ринків в Україні. Регулювання 
валютного ринку в Україні.

Валютна позиція банку та принципи її регулювання. Міжбан-
ківський ринок депозитних операцій в іноземній валюті. Відсоткові 
ставки за депозитами в іноземній валюті та фактори їх формування. 
Принципи організації банківських операцій на ринку міжбанківських 
депозитів у валюті. Валютування та депозитна позиція банку.

Ринок євровалюти та особливості здійснення операцій в єврова-
люті. 

Література [1–6; 9; 10; 16; 19; 20; 27; 29; 32]
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Тема 6.  Конверсійні операції банку на валютному спот-ринку
Сутність, види та цілі конверсійних операцій. Валютні операції 

на	умовах	спот.	Фактори,	що	впливають	на	курси	спот.	Котируван-
ня валют. Курси покупця і продавця. Крос-курси та їх розрахунки. 
Валютна позиція. Практика укладання угод на ринку поточних кон-
версійних операцій.

Регулювання банківських операцій спот. 
Література [1–6; 9; 10; 16; 19; 20; 27; 29; 32]

Тема 7.  Валютні операції на строковому ринку
Сутність та цілі форвардних контрактів. Форвардний курс, прин-

ципи	формування	та	фактори,	що	впливають	на	його	динаміку.	Валю-
тування форвардних контрактів. Види форвардних контрактів. Фор-
вардні крос-курси. Витрати за форвардною угодою.

Процентні форварди. Угоди форвард/форвард, угоди за форвард-
ними ставками.

Валютні свопи та практика укладання угод своп. Процентні свопи, 
їх види та характеристика. Валютні свопи ринку капіталів.

Операції з валютними ф’ючерсами. Особливості функіонування 
ф’ючерсного ринку. Система маржі.

Організація торгівлі опціонними контрактами та система маржі. 
Операції з опціонами на валюту.

Спекулятивні операції на валютних ринках.
Література [1–6; 9; 10; 16; 19; 20; 27; 29; 32]

Тема 8.  Управління валютними ризиками
Поняття валютного ризику, який супроводжує валютні операції 

банку. Класифікація валютних ризиків. Загальні підходи до управлін-
ня валютними ризиками банку. Оцінка валютного ризику. Стратегії 
управління ризиком. Вибір методів страхування валютного ризику. 

Література [1–3; 28; 33]

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1
1. Банки та їх функції при здійсненні міжнародних розрахунків. 
2. Вексель у системі міжнародних розрахунків.
3. Задача.
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Варіант 2
1. Умови здійснення міжнародних розрахунків 
2. Валютні операції на спот-ринку: види та умови здійснення. 
3. Задача.

Варіант 3 
1. Операції купівлі валюти під експортно-імпортні контракти на 

міжбанківському валютному ринку.
2.	Лізінг	у	кредитуванні	зовнішньоекономічної	діяльності.	
3. Задача.

Варіант 4
1. Основні форми міжнародних розрахунків: документарні та не-

документарні.
2. Порядок відкриття та закриття валютних рахунків. 
3. Задача.

Варіант 5 
1. Визначення та основні види документарних інкасо.
2. Операції з валютними ф’ючерсами та валютними опціонами.
3. Задача.

Варіант 6 
1. Банківські гарантії при міжнародних розрахунках.
2. Методи управління валютним ризиком.
3. Задача.

Варіант 7
1. Банківське кредитування розрахунків за експортом.
2. Операції своп на валютному ринку.

Варіант 8
1. Валютна позиція, її види та принципи управління валютною 

позицією.
2. Загальна схема операції розрахунку з використанням докумен-

тарного акредитива. 
3. Задача.

Варіант 9
1. Інструменти здійснення розрахунків: чеки та векселі.
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2. Розрахунки в іноземній валюті на території України.
3. Задача.

Варіант 10
1. Банківське кредитування розрахунків за імпортом.
2. Стратегії хеджування валютного ризику. 
3. Задача.

Варіант 11
1.	Факторинг	у	кредитуванні	зовнішньоекономічної	діяльності.	
2. Операції на міжбанківському ринку депозитів у валюті. 
3. Задача.

Варіант 12
1.	Форфетинг	у	кредитуванні	зовнішньоекономічної	діяльності.	
2. Валютні операції з форвардними контрактами. 
3. Задача.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття та види міжнародних розрахунків. 
2. Принципи організації міжнародних розрахункових операцій. 
3. Роль національних і колективних валют і золота в міжнародних 

розрахунках. 
4. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних контрактів 

як основа міжнародних розрахункових операцій. 
5. Умови платежу.
6.	Ризики	у	зовнішньоекономічній	діяльності	та	 їх	врахування	в	

міжнародних розрахунках.
7. Роль банків у міжнародних розрахунках.
8. Міжбанківські кореспондентські відносини. 
9. Система СВІФТ та принципи її функціонування в міжнарод-

них розрахунках.
10. Умови відкриття, ведення та закриття валютних рахунків.
11. Регулювання міжнародних розрахункових операцій в Україні.
12. Правила ІНКОТЕРМС та базові умови постачання.
13. Види документів, які використовуються при міжнародних 

розрахунках. 
14. Особливості оформлення та руху документів при здійсненні 

міжнародних розрахунків.
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15. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм 
розрахунків. 

16. Авансові платежі. 
17. Платіж за відкритим рахунком. 
18. Банківський переказ. 
19. Розрахунки з використанням чеків. 
20. Розрахунки з використанням векселів. 
21. Розрахунки з використанням пластикових карток. 
22. Переваги та недоліки використання недокументарних форм у 

міжнародних розрахунках.
23. Документарний акредитив, його види та форми. 
24. Основні складові операції з розрахунків документарним акре-

дитивом: узгодження умов, відкриття та виконання. 
25. Акредитивне доручення. 
26. Переваги та недоліки використання документарного акредити-

ва в міжнародних розрахунках.
27. Документарне інкасо, його види та форми. 
28. Основні складові операції з розрахунків документарним інкасо. 
29. Роль кредиту при здійсненні міжнародних розрахунків, його 

види та зв’язок з умовами платежу.
30. Види банківського кредиту та організація кредитування розра-

хунків за імпорт. 
31. Особливості кредитування на основі векселя. 
32. Особливості кредитування на основі акредитива.
33. Особливості кредитування розрахунків на основі банківських 

кредитних ліній.
34. Види банківського кредиту та організація кредитування розра-

хунків при експорті.
35. Операції експортного факторингу.
36. Принципи визначення вартості факторингу.
37. Операції експортного форфейтинга. 
38. Принципи визначення вартості форфейтинга.
39. Операції експортного лізінгу. 
40. Особливості розрахунків лізінгових платежів та ефективності 

лізінгової угоди для банку.
41. Банківські гарантії та особливості їх використання в операціях 

міжнародних розрахунків. Типи та види банківських гарантій. 
42. Загальні принципи та правове забезпечення банківських гаран-

тій.



11

43. Види валютних операцій банку. 
44. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках.
45. Особливості організації валютних ринків в Україні.
46. Регулювання валютного ринку в Україні.
47. Валютна позиція банку та принципи її регулювання.
48. Міжбанківський ринок депозитних операцій в іноземній ва-

люті. 
49. Відсоткові ставки за депозитами в іноземній валюті та фактори 

їх формування. 
50. Принципи організації банківських операцій на ринку міжбан-

ківських депозитів у валюті. Валютування та депозитна позиція 
банку.

51. Ринок євровалюти та особливості здійснення операцій в євро-
валюті. 

52. Сутність, види та цілі конверсійних операцій. Валютні операції 
на умовах спот.

53.	 Фактори,	що	впливають	на	курси	спот.	
54. Котирування валют. 
55. Валютна позиція банку та її види. 
56. Дата валютування та її визначення.
57. Практика укладання угод на ринку поточних конверсійних опе-

рацій.
58. Регулювання банківських операцій спот. 
59. Сутність та цілі форвардних контрактів. 
60.	 Форвардний	курс,	принципи	формування	та	фактори,	що	впли-

вають на його динаміку. 
61. Валютування форвардних контрактів.
62. Види форвардних контрактів. 
63. Форвардні крос-курси.
64. Витрати з форвардною угодою.
65. Процентні форварди.
66. Угоди форвард/форвард, угоди за форвардними ставками.
67. Валютні свопи та практика укладання угод своп.
68. Процентні свопи, їх види та характеристика. 
69. Валютні свопи ринку капіталів.
70. Операції з валютними ф’ючерсами. 
71. Особливості функціонування ф’ючерсного ринку. 
72. Система маржі в операціях з валютними ф’ючерсами.
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73. Організація торгівлі опціонними контрактами та система 
маржі. 

74. Операції із опціонами на валюту.
75. Спекулятивні операції на валютних ринках.
76. Поняття валютного ризику, який супроводжує валютні операції  

банку.
77. Класифікація валютних ризиків.
78. Загальні підходи до управління валютними ризиками банку. 
79. Оцінка валютного ризику. 
80. Стратегії управління ризиком.
81. Вибір методів страхування валютного ризику. 
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