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ВСТУП 

 

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні кредитно-

розрахункові та валютні операції» є формування у майбутніх маґістрів 

усвідомлення причетності до поглиблення інтеґрації України до світового 

співтовариства через уміння здійснювати кредитно-розрахункові та валютні 

операції. 

Завданням курсу є надання студентам ґрунтовної бази для подальшої 

діяльності в міжнародній фінансовій сфері через вивчення теоретичних основ 

та набуття практичних навичок застосування кредитних методів підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, здійснення 

розрахунків з експортно-імпортних операцій, здійснення валютних операцій, 

хеджування валютних ризиків за допомогою комерційних банків України. 

Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних 

навичок щодо стратегічного управління організаціями різних форм власності та 

різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах 

ринкових відносин. 

Написання контрольної роботи передбачає опрацювання різноманітних 

джерел інформації за темою, що вивчається. Джерелами інформації, крім 

законодавчої бази, є монографії, підручники, статті. Для зручності 

опрацювання необхідної інформації слід користуватися фондами бібліотеки 

КДУ (абонемент, читальна зала), іншими бібліотеками та мережею Інтернет. 

Слід зауважити: перелік рекомендованої літератури не може бути повним, 

оскільки він постійно поповнюється новими розробками та статистичною 

інформацією.  

Самостійне вивчення студентами-заочниками даного курсу передбачає 

отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та існуючих 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. 

Теми контрольних робіт, вихідні дані для написання контрольної роботи 

та список рекомендованої літератури містяться у цих методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА  

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ” 

 

Студенти спеціальності 8.050206 – „Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності”, які навчаються без відриву від виробництва, за час вивчення 

дисципліни „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції” повинні 

виконати контрольну роботу згідно з темами навчального плану. Контрольна 

робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою глибокого 

засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до заліку та 

іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

„0”, виконують контрольну роботу №10, якщо остання цифра „2”, виконують 

роботу за номером 2 і т.д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками та іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми. Використовуючи літературу, студент повинен 

стисло викласти зміст теми. При цьому важливо не тільки детально 

проаналізувати питання вибраної теми, але й показати своє бачення 

поставлених проблем та особисте ставлення до їхнього розв’язання. 
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Виконання практичної частини контрольної роботи має сприяти більш 

глибокому та детальному вивченню питань, які пов’язані з розрахунками 

фінансових показників та коефіцієнтів, аналізом отриманих результатів. 

Роботу має бути виконано із застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш формату А4 – інтервал 

– 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: перша 

сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять для 

плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. Приблизний 

обсяг роботи – 15-20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі. Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає наступним 

вимогам: 

 правильно розкриває запропонований план; 

 виявляє знання джерел і літератури за темою; 

 вміщує достовірний матеріал; 

 відповідає правилам оформлення. 

 

 

1.1 Тематика теоретичної частини контрольної роботи 

Тема 1  Особливості правового регулювання валютних операцій 

1. Поняття валютного регулювання, його завдання та форми здійснення. 

2. Основні напрями валютного регулювання. 

3. Роль НБУ у валютному регулюванні. Операції з іноземною валютою,  

які дозволені чинним законодавством України. 

Література: [1, 6, 10, 13, 14, 20]. 
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Тема 2  Контроль за здійсненням валютних операцій 

1. Основні принципи та функції валютного контролю.  

2. Органи валютного контролю в Україні.  

3. Відповідальність за порушення валютного законодавства.  

Санкції за порушення валютного законодавства. 

Література: [2, 7, 11, 15, 20]. 

 

Тема 3  Неторгові операції в іноземній валюті 

1. Класифікація неторгових операцій в іноземній валюті. 

Операції з дорожніми чеками. Операції з пластиковими картками.  

2. Операції з обміну готівкової іноземної валюти через мережу  

обмінних пунктів. 

3. Операції, пов’язані з переказом коштів фізичних осіб за кордон. 

Література: [1, 4, 6, 12, 15, 18, 20]. 

 

Тема 4  Відкриття та ведення валютних рахунків в іноземній валюті 

1. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків.  

2. Класифікація валютних рахунків.  

3. Переоформлення та закриття валютного рахунку. 

Література: [3, 5, 9, 12, 17, 20]. 

 

Тема 5  Кореспондентські відносини з іноземними банками 

1. Зміст і мета створення кореспондентських відносин.  

 Основні критерії вибору банку-кореспондента.  

2. Кореспондентський рахунок. Процес створення кореспондентських 

відносин.  

3. Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків. 

Обмін контрольними документами. 

Література: [4, 6, 10, 12, 16, 17, 20]. 
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Тема 6  Суть валютних операцій, їх класифікація 

1. Визначення валютних операцій згідно.  

2. Валютні цінності.  

3. Валютний ризик. Основні методи страхування від валютних ризиків: 

валютні застереження, форвардні операції. 

Література: [2, 7, 11, 13, 15, 20]. 

 

Тема 7  Міжнародні кредитно-розрахункові відносини 

1. Поняття, принципи і форми міжнародного кредиту.  

Кредитування зовнішньої торгівлі.  

2. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.  

Термін міжнародного кредиту.  

3. Особливості кредитування експорту та імпорту. Основні фактори,  

які визначають розмір відсотка за кредит. 

Література: [4, 8, 14, 16, 18, 20]. 

 

Тема 8  Конверсійні валютні операції 

1. Котирування валют.  

2. Термінові угоди (форвардні, ф’ючерсні, опціонні). Правила обігу 

форвардних валютних контрактів в Україні.  

3. Класифікація учасників ф’ючерсних ринків. Угоди типу „своп”.  

Література: [5, 6, 10, 13, 14, 18, 20]. 

 

Тема 9  Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів 

1. Класифікація операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів.  

2. Кредитні операції. Принципи банківського кредитування. Етапи надання 

кредиту.  

3. Депозитні та лізингові операції. Проектне фінансування.  

Література: [4, 6, 13, 17, 19, 20]. 
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Тема 10  Вільні економічні зони як форма міжнародного кредитно-

розрахункового співробітництва 

1. Мета створення ВЕЗ в промислово розвинутих країнах та країнах, що 

розвиваються. 

2. Класифікація ВЕЗ за функціональними ознаками. ВЕЗ в Україні. 

3. Офшорні зони та їх класифікація. Офшорні банківські центри. 

Література: [5, 8, 14, 18, 20]. 
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1.2   Методичні вказівки щодо виконання практичної частини 

контрольної роботи 

Завдання. Визначити найбільш вигідний для підприємства варіант 

депонування коштів, проаналізувати та зробити висновок. 

Підприємство „Арена” має намір розмістити власні валютні кошти сумою 

в 1 млн дол. США на депозит у банку „Ласкаво просимо” терміном на 6 місяців. 

Банком встановлено такі відсоткові ставки: 

- за доларовими 6-місячними депозитами – Ддол; 

- за гривневими 6-місячними депозитами – Дгрн; 

- за доларовими 6-місячними кредитами – Кдол; 

- за гривневими 6-місячними кредитами – Кгрн. 

Крім того, банк установив spot-курс долара США до гривні: 

250,5100,5
/

OfferBid
UAHUSD   

Необхідно обрати найбільш вигідний для підприємства варіант 

депонування коштів (необхідні для розрахунків дані наведено в табл. 1). 

Таблиця 1                               % 

Вар. Ддол Дгрн Кдол Кгрн 

1 9 15 16 23 

2 10 11 17 22 

3 8 12 15 21 

4 9 14 15,5 22 

5 10 15 17 21 

6 9,5 14,5 16 24 

7 10 13,5 17 22 

8 9 13 15 23 

9 10,5 12,5 16,5 22 

10 11 15 15,5 21 

 

Методичні вказівки щодо виконання завдання 

Форвардні операції outright – це угоди щодо купівлі-продажу іноземної 

валюти протягом певного періоду або на певну дату в майбутньому за 

валютним курсом, що узгоджується на дату укладення угоди. 



11 
 

Найчастіше форвардні угоди укладаються на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 місяців. 

Форвардні угоди є обов’язковими для здійснення реальної купівлі або продажу 

валюти. Основними умовами форвардного контракту є: фіксація валютного 

курсу в момент укладення форвардної угоди; здійснення реальної передачі 

валюти через обумовлений проміжок часу; відсутність будь-яких попередніх 

платежів; право вільного визначення обсягів контракту. 

Підприємство має два варіанти депонування коштів: у вигляді валютного 

депозиту та у вигляді гривневого депозиту. Для розрахунків оберемо наступні 

дані: Ддол – 9 %, Дгрн – 16 %, Кдол – 17 %, Кгрн – 24 %.  

Тобто у першому випадку підприємство отримає дохід (без валютного 

ризику) обсягом 

ÑØÀäîëÑØÀäîë .  45000
360

180
%9.  1000000   

Загальна сума до повернення відповідно становитиме 1045000 дол. США. 

У другому випадку підприємству спочатку доведеться проконвертувати 

наявну валюту в гривні за курсом bid банку: 

ãðí   5100000  5,100    1000000 äîë. ÑØÀ . 

При вкладенні одержаної суми у гривневий депозит підприємство 

отримає дохід: 

ãðí408000
360

180
%165100000  . 

На перший погляд, другий варіант є більш привабливим, оскільки дохід у 

408000 грн є більшим, ніж дохід у 45000 дол. США. 

Проте для прийняття остаточного рішення щодо варіантів вкладення 

грошей підприємству необхідно визначити, яку суму в доларах США воно 

отримає після конвертації основної суми депозиту та доходу, що належить 

йому до повернення після закінчення терміну дії депозиту. Для цього необхідно 

розрахувати форвардний курс outright на продаж валюти, згідно з яким банк 

„Ласкаво просимо” погодиться здійснити продаж доларів США через 6 місяців. 
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З цією метою перш за все треба визначити величину форвардної маржі (премії 

чи дисконту): 

ÏR

nRRÑÊ
ÄïðÏ

áä

áäêêðoffer

.

..

100360

)(
/




 , 

де   ÄïðÏ /  –  форвардна маржа валютного курсу outright на  

продаж валюти; 

        
offer

ÑÊ  – spot-курс offer даної валюти; 

        
êêð

R
.

 – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами  

у валюті котирування; 

        
áä

R
.

 – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами  

у базовій валюті; 

        n  – термін, на який розраховується валютний форвардний курс. 

3768,0
)1809(100360

180%)9%24(2500,5
/ 




ÄïðÏ . 

У цьому разі форвардна маржа виступає у вигляді премії (П), оскільки є 

правило, згідно з яким валюта з низькою відсотковою ставкою (долар США) 

котирується на умовах forward до валюти з високою відсотковою ставкою 

виключно з премією. 

Отже, форвардний курс outright банку на продаж валюти становитиме: 

6268,53768,02500,5  ÏCKÔÊ
offeroffer

. 

У результаті конвертації суми гривневого депозиту і доходу за 

форвардним курсом банку підприємство „Арена” отримає: 

ÑØÀäîëãðíãðí .9788876268,5/)4080005100000(   

ÑØÀäîëÑØÀäîëÑØÀäîë .21113.1000000.978887 
 

Таким чином, очевидно, що єдиним прийнятним для підприємства 

варіантом є депонування коштів на доларовому депозиті (дохід – 45000 дол. 

США), оскільки другий варіант принесе підприємству збитки. 

 



13 
 

2. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Визначення валютного курсу. 

2. Економічні функції, які виконує валютний курс. 

3. Основні групи факторів, що впливають на валютний курс. 

4. Державні методи регулювання валютного курсу. Система валютного  

реґулювання та валютного контролю в Україні.  

5. Сутність конвертованості валют.  

6. Види  конвертованості  валют. 

7. Поняття валютної системи. 

8. Складові світового валютного ринку та їхня характеристика. Функції  

валютного ринку.  

9. Механізм функціонування Європейської валютної системи.  

10. Види та класифікація валютних операцій. 

11. Визначення валютного курсу "спот". 

12. Характеристика термінових валютних операцій.  

13. Сутність форвардної валютної угоди.  

14. Визначення ефективності форвардних угод. 

15. Визначення валютної операції "спот". 

16. Використання угод "своп".  

17. Визначення валютного опціону.  

18. Обов'язкові умови угоди за валютним опціоном. 

19. Методика прийняття рішення за валютним опціоном. 

20. Визначення валютного ф'ючерса.  

21. Порівняння ф'ючерсних, форвардних та опціонних угод. 

22. Міжнародний валютний ринок торгівлі валютними ф'ючерсами.  

23. Ефективність ф'ючерсних угод.  

24. Короткострокові  та довгострокові методи кредитування експортних  

та імпортних операцій. 

25. Традиційні способи банківського кредитування. 
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26. Кредитні засоби платежу.  

27. Основні форми міжнародних розрахунків.  

28. Авансовий платіж. Акредитивна форма розрахунку. Уніфіковані правила  

по інкасо.  

29. Особливості правового регулювання валютних операцій. 

30. Страхування валютного ризику. 

31. Особливості правового регулювання валютних операцій. 

32. Операції з іноземною валютою, які дозволені чинним законодавством  

України. 

33. Основні напрями валютного регулювання. 

34. Роль НБУ у валютному регулюванні. 

35. Контроль за здійсненням валютних операцій. 

36. Основні принципи та функції валютного контролю. 

37. Органи валютного контролю в Україні. 

38. Санкції за порушення валютного законодавства. 

39. Перспективи посилення євро як міжнародної валюти. 

40. Система міжбанківських розрахунків, пов’язана із уведенням євро. 

41. Платіжна система TARGET. Альтернативні платіжні системи. 

42. Неторговельні операції в іноземній валюті. 

43. Операції з дорожніми чеками. 

44. Операції з пластиковими картками: учасники операцій, переваги 

карткових розрахунків. 

45. Операції з обміну готівкової іноземної валюти через мережу обмінних 

пунктів. Операції, пов’язані з переказом коштів фізичних осіб за кордон. 

46. Класифікація валютних рахунків. Переоформлення та закриття 

валютного рахунку. 

47. Кореспондентські відносини з іноземними банками. 

48. Зміст і мета створення кореспондентських відносин. 

49. Основні критерії вибору банку-кореспондента. 

50. Процес створення кореспондентських відносин. 
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51. Валютні цінності. 

52. Валютні операції, що потребують ліцензії НБУ. 

53. Валютний арбітраж. 

54. Валютний ризик. 

55. Поняття, принципи та форми міжнародного кредиту. 

56. Основні фактори, які визначають розмір відсотка за кредит. 

57. Конверсійні валютні операції. 

58. Котирування валют. Фіксинґ. 

59. Класифікація операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів. 

60. Проектне фінансування. 

61. Динаміка коливань офіційного валютного курсу. 

62. Оподаткування валютних операцій комерційного банку. 

63. Розвиток кореспондентських відносин у комерційному банку. 

64. Форексний ринок України. 

65. Операції Української міжбанківської валютної біржі. 
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