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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Міжнародні кредитні операції, які здійснюють комерційні банки, 
у світовій практиці банківської справи вважаються найважливішими, 
оскільки саме такі операції створюють для банків більшу частку їх 
власного прибутку. До того ж проведення цих операцій потребує від 
фахівців дуже високого рівня спеціальної освітньої підготовки.

Мета курсу — підготовка фахівців середньої ланки управління де-
партаменту валютних операцій комерційних банків.

Вивчаючи дисципліну “Організація міжнародних кредитно-розра-
хункових операцій у банках”, студент повинен:

•	 опанувати	 механізм	 міжнародних	 кредитно-розрахункових	
операцій, які здійснюють сучасні комерційні банки;

•	 ознайомитись	з	нормативними	вимогами	НБУ	до	комерційних	
банків щодо проведення міжнародних кредитно-розрахункових 
операцій;

•	 навчитись	 проводити	 міжнародні	 кредитно-розрахункові	 опе-
рації з мінімальним ризиком отримання збитків;

•	 навчитися	отримувати	прибуток	для	банку	від	цих	операцій	та-
ким чином, щоб насамперед задовольняти потреби банківських 
клієнтів; 

•	 уміти	застосовувати	нові	види	банківських	послуг	з	валютними	
коштами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ  МІЖНАРОДНИХ  
КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ  ОПЕРАЦІЙ  

У  БАНКАХ” 

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Міжнародні кредитно-розрахункові 
операції

1 Умови	отримання	ліцензії	НБУ	на	проведення	операцій	 
в іноземній валюті

2 Класифікація і загальна характеристика валютних операцій  
комерційних банків

3 Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів
4 Неторгові операції комерційних банків в іноземній валюті
5 Встановлення кореспондентських відносин з іноземними 

банками
Змістовий модуль ІІ. Організація міжнародних валютних 
операцій

6 Конверсійні операції комерційних банків
7 Операції з міжнародними розрахунками
8 Пасивні операції комерційних банків з валютними кошта-

ми
9 Валютні ризики і засоби їх регулювання

10 Фінансові інструменти як засіб страхування валютних 
ризиків

Разом годин: 108
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“ОРГАНІЗАЦІЯ  МІЖНАРОДНИХ
КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ  ОПЕРАЦІЙ  

У  БАНКАХ” 

Змістовий модуль І. Міжнародні кредитно-розрахункові 
операції

Тема 1.  Умови отримання ліцензії НБУ на проведення 
операцій в іноземній валюті

Ліцензування	банківських	операцій.	Умови	надання	ліцензії	НБУ	
на проведення операцій в іноземній валюті. Поняття ліквідності, пла-
тоспроможності банку, достатності капіталу. Валютна позиція банку.

Література [8; 14; 33]

Тема 2.  Класифікація і загальна характеристика валютних 
операцій комерційних банків

Валютні операції комерційних банків. Загальна характеристика і 
призначення валютних операцій, їх класифікація.

Література [11; 13; 29; 31]

Тема 3.  Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів
Основні	види	операцій.	Нормативні	вимоги	НБУ	до	ведення	та-

ких операцій. Поняття резидентів і нерезидентів України.
Література [3; 5; 7; 13]

Тема 4.  Неторгові операції комерційних банків в іноземній 
валюті

Загальна характеристика неторгових операцій комерційних банків 
в	іноземній	валюті.	Вимоги	НБУ	до	організації	неторгових	операцій.

Література [2; 3; 7; 8; 13] 

Тема 5.  Встановлення кореспондентських відносин
з іноземними банками

Порядок і умови встановлення кореспондентських відносин. Ха-
рактеристика рахунків “Лоро” і “Ностро”. Особливості проведення 
розрахункових операцій за цими рахунками.

Література [2; 3; 10; 22]



6

Змістовий модуль ІІ. Організація міжнародних валютних опе-
рацій

Тема 6.  Конверсійні операції комерційних банків
Загальна характеристика конверсійних операцій. Форвардні опе-

рації комерційних банків. Курс “спот” і “аутрайт”. Розрахунок курсу 
“аутрайт”. Валютні “свопи”. Операції “репорт” і “депорт”. Ф’ючерсні 
контракти, їх особливості.

Література [6; 9; 11; 13–17]

Тема 7.  Операції з міжнародними розрахунками
Характеристика банківських переказів, інкасо та акредитивів. 

Схема розрахунку банківським переказом, за інкасо, акредитивом. 
Види акредитивів. 

Література [3; 10; 18; 20; 29]

Тема 8.  Пасивні операції комерційних банків з валютними  
коштами

Характеристика операцій комерційних банків щодо залучення 
коштів в іноземній валюті. Особливості їх здійснювання. 

Література [4; 18; 30]

Тема 9.  Валютні ризики і засоби їх регулювання
Види валютних ризиків. Хеджування валютних ризиків. Норма-

тивні	вимоги	НБУ	до	проведення	валютних	операцій.
Література [11; 13; 17; 20; 33]

Тема 10. Фінансові інструменти як засіб страхування 
валютних ризиків

Основні методи страхування валютних ризиків. Сутність основ-
них засобів хеджування.

Література [9; 13; 22; 33]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОГО  ЗАВДАННЯ

Контрольне завдання містить ситуаційне завдання, два теоретич-
них питання та задачу.

Номер варіанта контрольного завдання студент визначає за пер-
шою літерою свого прізвища (див. таблицю).
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Перша літера прізвища студента Номер варіанта

А, Ж, М, У 1

Б,	З,	Н,	Ф 2

В, І, О, Х 3

Г, Ї, П, Ц 4

Д, Й, Р, Ч 5

Е, К, С, Ш, Щ 6

Є, Л, Т, Ю, Я 7

КОНТРОЛЬНІ  ЗАВДАННЯ

Варіант 1
1. Поясніть постулат економічної теорії: “для експортера низький 

курс національної валюти краще, ніж високий, а для імпорте-
ра — навпаки”.

2. Акредитивна форма розрахунків. Види акредитивів та особли-
вості їх проведення.

3. Задача.
Умова.
Український імпортер укладає договір з німецькою компанією про 

купівлю обладнання на суму 1 млн євро. Сплата контракту через 6 
міс. Під час підписання договору курс становив 4,97 грн за 1 євро, під 
час сплати контракту — 4,81 грн за 1 євро. 

Питання:
а) Збитки чи прибуток отримає імпортер від зміни курсу?
б) Яка валютна позиція виникла у імпортера під час підписання 

договору?
4. Поясніть необхідність та сутність проведення угоди “своп”.

Варіант 2
1. Опишіть порядок відкриття валютного рахунка юридичної осо-

би.
2. Види відкритої валютної позиції. Управління ризиками при від-

критій валютній позиції.
3. Задача.
Умова.
У Нью-Йорку форвардний курс на 90 днів — USD/DEM = 

2,1437.
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У Франкфурті форвардний курс на 90 днів — DEM/USD =  
= 0,4951.

Питання:
а) Чи можна за такої умови здійснити арбітражну операцію?
б) Якщо арбітражна операція можлива, опишіть дії арбітражу.
в) Який результат може одержати арбітраж?
4. Поясніть різницю між платіжною гарантією і банківською га-

рантією.

Варіант 3
1. Поясніть, чому зниження валютного курсу національної валю-

ти вигідне експортерам.
2. Наведіть та поясніть схему розрахунку банківським акредити-

вом.
3. Задача.
Умова. 
Англійська компанія купила товар у американської фірми за 6 млн 

дол. у розстрочку з чотирма щорічними погашеннями. Перший вне-
сок сплачується відразу. Американська фірма надає кредит під 6 % 
річних. Англійська філія американського банку готова укласти з анг-
лійською компанією форвардні контракти за курсом: 

на один рік — 1 ф. ст. = 1,47 дол.;
на два роки — 1 ф. ст. = 1,44 дол.;
на три роки — 1 ф. ст. = 1,41 дол.
Готівковий курс — 1 ф. ст. = 1,50 дол.
Питання: 
а) На які суми в доларах були укладені контракти?
б) Які суми у фунтах стерлінгів передбачені для сплати?
4. Поясніть кредитування під кредиторську заборгованість при 

обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності. У чому поля-
гає економічна сутність форфетингових операцій?

Варіант 4
1. Чому підвищення валютного курсу національної валюти вигід-

не імпортерам?
2. Наведіть та поясніть схему розрахунку документарними інкасо.
3. Задача.
Умова. 
Клієнт уклав з банком форвардний контракт на продаж 500 млн 

дол. за фунти стерлінгів з поставкою протягом наступних 6 міс.  
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(з 15 січня). Шестимісячна процентна ставка долара — 17 % річних, 
а фунта стерлінгів — 10 % річних. Курс “спот” на 15 липня — GBP/
USD = 1,25.

Завдання:
а) Визначте форвардний курс, за яким було укладено контракт.
б) Опишіть позицію банку на 15 липня і на 15 січня;
в) Визначте прибуток банку з форвардної операції.
4. Охарактеризуйте неторгові операції банку.

Варіант 5
1. Як, на Вашу думку, впливає встановлення валютного коридору 

гривні на експортно-імпортні операції.
2. Наведіть та поясніть схему розрахунку векселем авальованим 

банком.
3. Задача.
Умова. 
Клієнт банку бажає прокотирувати німецькі марки до російського 

рубля на 1 млн німецьких марок.
USD/RUR = 29,3571–29,4793;
USD/DEM = 2,1480–2,3539.
Питання:
а) Яким є подвійний курс німецької марки до російського рубля?
б) Яку валютну позицію має дилер з німецької марки після цієї 

угоди?
в) Який результат отримає дилер?
4. Поясніть принцип банківського обслуговування дорожніх 

чеків.

Варіант 6
1. Чому на ефективність операцій експортерів та імпортерів впли-

ває коливання валютного курсу.
2. Наведіть приклад та поясніть схему проведення двухвалютної 

угоди “своп”.
3. Задача.
Умова. 
Дилер отримав від клієнта наказ на купівлю 50 млн дол. за фунти 

стерлінгів. Дилер не має такої великої суми, а тому проводить чотири 
угоди:

на 25 млн дол. за курсом GBP/USD = 2,2510;
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15 млн дол. за курсом GBP/USD = 2,2512;
7,5 млн дол. за курсом GBP/USD = 2,2517;
2,5 млн дол. за курсом GBP/USD = 2,2509.
Питання:
Який середній курс угоди?
4. Поясніть технологію проведення лізингових операцій.

Варіант 7
1. Поясніть твердження: “український експорт заробляє валюту, 

яку українці можуть використовувати для фінансування імпор-
ту”.

2. Наведіть і поясніть схему розрахунку чеками.
3. Задача.
Умова.
USD/DEN = 1,477;
USD/BEF = 30,270;
USD/CAD = 1,3925;
USD/FRF = 5,1340;
GBP/USD = 1,5720.
Завдання.
Зробіть розрахунок крос-курсу:
•	 німецької	марки	до	бельгійського	франка;
•	 бельгійського	франка	до	канадського	долара;
•	 фунта	стерлінгів	до	канадського	долара.
4. Поясніть механізм здійснення форфейтингу.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  

Тема 1
1. Умови подання ліцензії на здійснення валютних операцій для 

новоствореного банку.
2. Умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій 

для діючих банків.
3. Організація роботи валютного департаменту банку. Організа-

ційно-функціональна структура валютного департаменту. 

Тема 2
1. Класифікація валютних операцій комерційних банків.
2. Характеристика активних і пасивних операцій.
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3. Умови отримання прибутку комерційного банку від проведення 
валютних операцій.

Тема 3
1. Загальна характеристика основних видів банківських рахунків  

в іноземній валюті.
2. Умови відкриття валютних рахунків.

Тема 4
1. Організація роботи валютного департаменту банку з платіжни-

ми картками. 
2. Організація роботи банківського нагляду за проведенням не-

торговельних операцій.
3. Характеристика основних елементів внутрішньо-банківської 

інфраструктури, яка створюється для проведення неторговель-
них операцій.

Тема 5
 Умови здійснення кореспондентських відносин з банками-нере-

зидентами.

Тема 6
1. Характеристика і функціональне призначення фінансових інс-

трументів, що використовуються для хеджування валютних ри-
зиків.

2. Організація роботи комерційного банку на валютній біржі. 

Тема 7
1. Основні види і характеристика акредитивної форми розрахун-

ку.
2.	Банківські	 переводи	 і	 банківські	 інкасо	 у	 міжнародних	 розра-

хунках.

Тема 8
1. Організація роботи із залучення іноземних кредитів і відкриття 

міжбанківських кредитних ліній.

Тема 9
1. Управління валютними ризиками при відкритій валютній пози-

ції.
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Тема 10 
1. Особливості здійснення ф’ючерсних угод.
2. Організація проведення двохвалютної угоди “своп”.

ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ

1. Менеджмент пасивних операцій комерційних банків в інозем-
ній валюті.

2. Менеджмент активних операцій комерційних банків в інозем-
ній валюті.

3. Міжнародні розрахунки. Умова їх проведення.
4. Вид акредитивів. Документообіг при акредитивній формі розра-

хунку.
5. Організація кореспондентських відносин з іноземними банка-

ми.
6. Здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіж-

ними документами в іноземній валюті.
7. Організація роботи валютного управління з виплати іноземної 

валюти готівкою, за чеками і пластиковими картками фізичним 
особам (резидентам і нерезидентам).

8.	Банківський	переказ.
9.	Банківське	інкасо	у	міжнародних	розрахунках.

10. Організація роботи комерційного банку з проведення неторго-
вельних операцій в іноземній валюті.

11. Депозитні і вкладні рахунки в іноземній валюті.
12. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському  

ринку.
13. Організація роботи банку з платіжними картками.
14. Умови проведення міжнародних розрахунків. Вибір форми 

розрахунку при здійсненні експортно-імпортних операцій. 
15. Управління валютними ризиками комерційних банків.
16. Угоди “своп”. Їх функціональне призначення.
17. Конверсійні операції комерційних банків.
18. Застосування нових банківських технологій при проведенні ва-

лютних операцій.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Акредитивна форма розрахунку з іноземними партнерами.
2. Пасивні операції комерційних банків в іноземній валюті.
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3. Ведення поточних рахунків клієнтів в іноземній валюті.
4. Основні види валютних операцій. Їх характеристика.
5. Характеристика резидентів і нерезидентів України.
6. Депозитні і вкладні рахунки в іноземній валюті.
7. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті.
8. Внутрібанківська інфраструктура для проведення розрахунко-

во-касового обслуговування клієнтів в іноземній валюті. 
9.	Банківський	переказ.

10. Інкасо.
11. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському 

ринку.
12. Операції із залученням і розміщенням валютних коштів.
13. Умови проведення міжнародних розрахунків.
14. Організація роботи банку з пластиковими картками.
15. Характеристика акредитивних форм розрахунку.
16. Валютні ризики комерційних банків.
17. Валютна позиція комерційного банку. Види валютної позиції.
18. Організація кореспондентських відносин з іноземними банка-

ми.
19. Характеристика конверсійних операцій комерційних банків.
20. Операції “своп”, “репорт” і “депорт”.
21. Форвардні операції комерційних банків.
22. Менеджмент активних операцій комерційного банку в інозем-

ній валюті.
23. Менеджмент пасивних операцій комерційних банків в інозем-

ній валюті.
24. Менеджмент активно-пасивних операцій комерційних банків в 

іноземній валюті.
25. Міжнародні розрахунки. Умова їх проведення.
26. Вид акредитивів. Документообіг при акредитивній формі розра-

хунку.
27. Здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіж-

ними документами в іноземній валюті.
28. Організація роботи валютного управління з виплати іноземної 

валюти готівкою, за чеками та пластиковими картками фізич-
ним особам (резидентам та нерезидентам).

29.	 Банківський	переказ.
30.	 Банківське	інкасо	у	міжнародних	розрахунках.
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31. Організація роботи комерційного банку з проведення неторго-
вельних операцій в іноземній валюті.

32. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку.
33. Організація роботи банку з платіжними картками.
34. Розрахунок курсу “аутрайт”.
35. Валютний курс “tоday”, “tomorrow”, “спот”, “форвард”.
36. Управління валютними ризиками при виникненні відкритої ва-

лютної позиції. 
37. Ф’ючерсні угоди. Їх характеристика.
38. Розрахунок валютного курсу за ф’ючерсною угодою.
39. Основні види угоди “своп”.
40. Умови відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів.
41. Розрахунок загальної відкритої валютної позиції комерційного 

банку.
42. Розрахунок зваженої валютної позиції комерційного банку.
43. Форфейтингові операції комерційного банку.
44. Характеристика комерційного банку як фінансового посе-

редника на валютному ринку. 
45. Мета і умови складання форвардних угод.
46. Функціональна структура валютного департаменту комерцій-

ного банку.
47.	 Нормативні	 показники	 НБУ	 щодо	 контролю	 за	 проведенням	

валютних операцій.
48. Хеджування ризику зниження курсової вартості валюти покуп-

кою ф’ючерсних контрактів.
49. Організація проведення двохвалютної угоди “своп”.
50. Валютні опціони.
51. Розрахунок базису ф’ючерсної угоди.
52. Класифікація валютних операцій комерційних банків.
53. Недепозитні джерела залучення банківських валютних коштів.
54. Основні напрямки оцінки кредитоспроможності клієнта при 

отриманні валютного кредиту.
55. Умови здійснення міжнародних розрахунків. Вибір форми 

розрахунку при проведенні експортно-імпортних операцій. 
56. Управління валютними ризиками комерційних банків.
57. Угоди “своп”. Їх функціональне призначення.
58. Конверсійні операції комерційних банків.
59. Застосування нових банківських технологій при проведенні ва-

лютних операцій.
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60. Характеристика схеми розрахунку між партнерами залежно від 
обраного виду акредитива.

61. Управління валютними ризиками комерційних банків.
62. Форфейтинг як форма страхування валютних ризиків.
63. Валютні ризики відкритої валютної позиції банків.
64. Операції банків з платіжними картками.
65. Розрахунки за допомогою пластикових платіжних карток.
66. Види пластикових платіжних карток, їх застосування при здій-

сненні банківських розрахунків.
67. Види валютних опціонів. Їх застосування на валютному ринку.
68. Умова отримання комерційним банком ліцензії на здійснення 

валютних операцій.
69.	 Базові	умови	експортно-імпортних	угод.
70.	 Безвідзивний,	покритий	акредитив.
71. Відзивний, непокритий акредитив.
72.	 Банківська	і	платіжна	гарантії.	Їх	характеристика	і	відмінності.
73. Характеристика рахунків “Лоро”, “Ностро”.
74. Фінансовий лізинг. Види фінансового лізингу.
75. Оперативний лізинг, його характеристика.
76. Розрахунок курсової вартості векселя у форфейтинговій опера-

ції.
77. Організаційна структура управління валютних операцій.
78. Особливості отримання прибутку при проведенні арбітражних 

операцій.
79. Двохвалютні угоди “своп”. Їх застосування для хеджування від-

критої валютної позиції.
80.	 Базис	ф’ючерсної	угоди,	його	розрахунок	і	застосування.
81. Характеристика угод із ф’ючерсами на валютній біржі.
82.	 Умова	поставки	“ТОБ”.
83.	 Базові	умови	поставки	“СІФ”.
84. Характеристика умов поставки “СІП”, “ФАС”.
85. Угода “депорт”, її характеристика і застосування у менеджменті 

іноземних інвестицій.
86.	 Банк	як	посередник	при	страхуванні	валютних	ризиків	експор-

терів і імпортерів.
87. Фінансовий консалтинг банку при здійсненні експортно-ім-

портних операцій.
88. Валютні опціони “САLL” “PUT”, їх характеристика. 
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