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Варіант 1 

 

1. Поняття, види та чинники формування валютного курсу у системі 

міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій. 

2. Види, сутність та цілі конверсійних операцій. 

3. Операції: валютні опціони та валютні ф’ючерси. 
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Варіант 2 

 

1. Паритет купівельної спроможності як основа валютного курсу. 

2. Валютні операції «спот» у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. Особливість, мета угод «спот». 

3. Валютні опціони. Види опціонів. Вартість опціону. Премія опціону. 

Опціонні стратегії. 
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Варіант 3 

 

1. Режими валютних курсів у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Спот-курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операцій. 

3. Характеристика валютного ф’ючерса. Ф’ючерсні стратегії у системі 

міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій. 
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Варіант 4 

 

1. Крос-курс та їх розрахунки у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Форвардні валютні операції у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

3. Фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій. 
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Варіант 5 

 

1. Валютна позиція банків у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Термінові угоди, їх сутність та загальна характеристика. 

3. Міжнародний кредитний ринок. 
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Варіант 6 

 

1. Поняття конвертованості та види конвертованості валют у системі 

міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій. 

2. Характеристика форвардних угод. Валютування форвардних 

контрактів. Контракти на стандартну коротку ламану дату. 

3. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види, джерела. 
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Варіант 7 

 

1. Поняття платіжного балансу країни у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Розрахунок форвардного курсу. 

3. Методи кредитування та умови платежу при кредитуванні експорту та 

імпорту. 
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Варіант 8 

 

1. Структура платіжного балансу у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Форвардні крос-курси у системі міжнародних кредитно-розрахункових 

та валютних операцій. 

3. Кредитування імпорту у системі міжнародних кредитно-розрахункових 

та валютних операцій. 
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Варіант 9 

 

1. Поняття валютної системи та види валютних систем. 

2. Закриття форвардного контракту у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

3. Кредитування експорту у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові  

та валютні операції» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 10 

 

1. Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи. 

2. Валютні операції «Своп» у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

3. Система валютних рахунків у міжнародних кредитно-розрахункових та 

валютних операціях. 
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Варіант 11 

 

1. Валютні операції «спот» у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Поняття валютних свопів та їх класифікація. 

3. Відкриття та ведення валютних рахунків. 
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Варіант 12 

 

1. Сутність валютних операцій. Дати укладання угоди і валютування. 

2. Укладення операції своп у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

3. Операції на валютних рахунках підприємств. 
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Варіант 13 

 

1. Котирування своп. Розрахунок своп-пунктів у системі міжнародних 

кредитно-розрахункових та валютних операцій. 

2. Сутність кореспондентських відносин між комерційними банками. 

Рахунок «лоро», рахунок «ностро». 

3. Запобігання валютним ризикам у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 
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Варіант 14 

 

1. Використання угод своп у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 

2. Сутність та технологія здійснення міжнародних розрахунків. 

3. Причини валютних ризиків і їх види. 
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Варіант 15 

 

1. Свопи ринку капіталів. Процентні свопи, їх види та характеристика. 

Валютні свопи ринку капіталів. 

2. Економічні основи міжнародних розрахунків. 

3. Страхування валютного ризику у системі міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій. 
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