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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предметом курсу “Мiжнароднi розрахунки і валютні операції” є 

сукупність відносин суб’єктів міжнародних економічних відносин у сфері 

міжнародних розрахунків і валютних операцій.  

Мета курсу — вивчення сукупності умов і принципів мiжнародних 

розрахункiв і валютних операцій та набуття вмінь їх здійснювати. 

Компетенції, що набуваються при вивченні дисципліни «Міжнародні 

розрахунки і валютні операції»:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

окремих методів і положень фінансової науки та характеризується 

невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності. 

Загальні компетенції: 

Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. Уміння виявляти, аналізувати і 

структурувати проблеми і розробляти раціональні рішення. 

Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. Уміння ефективно 

спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Уміння працювати у 

колективі та команді 

Спеціальні компетентності: 

Знання щодо здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних 

знань та відповідних спеціальних методів; володіння методами і технологіями 

роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та 

ринку фінансових послуг. 

Здатність до виконання аналітичних, оціночних та прогнозних функцій, 

зокрема у сфері управління фінансовим станом підприємств, оцінки імовірності 
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банкрутства, розробки інвестиційних проектів, оцінки вартості бізнесу; уміння 

проводити оцінку управління фінансовими ризиками. 

Здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового 

характеру для прийняття необхідних рішень, що регулюють бюджетні, 

податкові та валютні відносини в галузі фінансів, страхової та банківської 

діяльності. 

 Випускники повинні демонструвати наступні результати навчання: 

1. Знати особливості здійснення валютних операцій та операцій на ринку 

фінансових деривативів; 

2. Знати сутність міжнародних кореспондентських відносин банків; 

3. Знати особливості організації міжнародних розрахункових операцій 

банку; 

4. Знати сутність міжнародних кредитних операцій; 

5. Знати сутність та особливості міжнародних торговельних розрахунків; 

6. Вміти здійснити розрахунки за валютними опціонами та ф’ючерсами; 

7. Вміти здійснювати організацію міжнародних розрахунків за допомогою 

інкасо та акредитива; 

8. Вміти використовувати різні способи страхування валютних ризиків; 

9. Знати загальноприйняті міжнародні правила, що застосовуються 

банками при обслуговуванні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

10. Вміти застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, що 

стосуються технології здійснення валютних операцій; 

11. Вміти визначати ефективність кредитно-розрахункових операцій; 

12. Вміти використовувати методи хеджування валютних ризиків; 

13. Знати специфіку формування валютно-фінансових умов 

зовнішньоторговельних контрактів з урахуванням специфіки міжнародних 

розрахунків; 

14. Знати альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності; 

15. Знати форми і умови надання міжнародного кредиту; 
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16. Знати основні засади проведення міжнародних лізингових, 

факторингових та форфейтингових операцій банками; 

17. Вміти аналізувати реальну ситуацію на валютних ринках; 

18. Вміти оцінювати ризики при здійсненні валютних операцій; 

19. Вміти застосовувати комерційні та фінансові методи хеджування 

валютних ризиків; 

20. Вміти обирати стратегію управління ризиками при здійсненні 

міжнародних операцій; 

21. Вміти обирати форму міжнародних розрахунків, оптимальну з точки 

зору експортера чи імпортера в конкретній ситуації, що мінімізує ризики 

неплатежу; 

22. Вміти обирати оптимальні умови міжнародного кредитного договору. 

Навчальна програма із дисципліни „Міжнародні розрахунки та валютні 

операції” розроблена для студентів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» рівня вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст».  

Викладення курсу базується на знаннях, здобутих під час вивчення 

дисциплін  “Організація кредитно-розрахункових операцій у банках”, та будуть 

корисними при вивченні подальших курсів (“Платіжні системи”, “Інвестиційне 

кредитування”).  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“Мiжнароднi розрахунки і валютні операції”  
№ Назва змістового модуля і теми 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

Змістовий модуль I. Міжнародні розрахунки 
Міжнародна платіжна система та міжнародні розрахунки 
Особливості документообігу в операціях з міжнародних розрахунків 
Документарні та недокументарні форми розрахунків 
Фінансування міжнародних розрахунків 

 
5. 
6. 
7. 
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Змістовий модуль II. Валютні операції 
Валютний ринок: структура і принципи організації 
Види валютних операцій і техніка їх здійснення 
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Разом годин: 120 



 

 

6 

 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

“Мiжнароднi розрахунки і валютні операції” 
 

Змістовий модуль I. Міжнародні розрахунки 
 

Тема 1. Міжнародна платіжна система та міжнародні розрахунки 

Суб’єкти міжнародних розрахунків. Регулювання міжнародних 

розрахунків міжнародними нормами. Роль двосторонніх угод у розвитку 

міжнародних валютних відносин. Види платежу і система розрахунків між 

країнами за грошовими вимогами і зобов’язаннями, що виникають у зв’язку з 

економічними, політичними і культурними відносинами між юридичними 

особами і громадянами різних країн.  

Міжнародна платіжна система. Роль банків у міжнародних розрахунках. 

Міжбанківські кореспондентські відносини. Система СВІФТ і принципи її 

функціонування в міжнародних розрахунках. 

Поняття і види міжнародних розрахунків. Принципи організації 

міжнародних розрахункових операцій. Інструменти платежу. Способи 

платежів. Форми платежів. 

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних контрактів як  основа 

міжнародних розрахункових операцій. Валюта ціни і валюта  платежу. Умови 

платежу. 

Ризики в зовнішньоекономічній діяльності та їх урахування в міжнародних 

розрахунках. Принципи вибору форм міжнародних розрахунків суб’єктами 

ЗЕД. Вартість міжнародних розрахунків. Принципи оцінювання ефективності 

міжнародних розрахунків.  

Регулювання міжнародних розрахункових операцій в Україні. 

Література [4; 29-31; 33; 34; 38-41; 43-50; 58-60] 

 

Тема 2. Особливості документообігу в операціях з міжнародних розрахунків 

Правила ІНКОТЕРМС і базові умови постачання в міжнародній  

комерційній діяльності підприємств. Види документів, які використовуються 
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при міжнародних розрахунках. Комерційні документи. Фінансові документи. 

Транспортні документи. Страхові документи.  

Особливості оформлення та руху документів при здійсненні міжнародних 

розрахунків.  

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків. Види рахунків (поточні; 

розподільчі (транзитні); депозитні). Кореспондентські відносини .   

Документообіг при відкритті валютних рахунків підприємтсвом-суб’єктом 

ЗЕД. 

Література [8; 20; 29; 33-36; 41-46; 49; 50; 54] 
 

Тема 3. Документарні та  недокументарні форми розрахунків 

Особливості використання у міжнародній комерційні діяльності основних 

форм розрахунків. Авансові платежі. Платіж за відкритим рахунком. 

Банківський переказ.  

Техніка здійснення розрахунків з використанням чеків. Витрати учасників 

розрахункової операції чеками. Одноманітний закон про чеки.  

Техніка здійснення розрахунків з використанням векселів. Одноманітний 

закон про векселі. Витрати учасників розрахункової операції з використанням 

векселів. 

Техніка здійснення розрахунків з використанням пластикових карток. 

Переваги та недоліки використання недокументарних форм у міжнародних 

розрахунках. 

Документраний акредитив, його види та форми (покритий та непокритий, 

відзивний та безвідзивний; підтверджений тощо), конструкції акредитиву. 

Основні складові операції з розрахунків документарним акредитивом: 

узгодження умов, відкриття та виконання. Акредитивне доручення. 

Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (публікація МТП 

№ 500 від 1993 р.). Переваги та недоліки використання документарного 

акредитива в міжнародних розрахунках. Витрати учасників розрахункової 

операції з використанням акредитивів. 
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Документране інкасо, його види і форми. Основні складові операції з 

розрахунків документраним інкасо. Витрати учасників розрахункової операції з 

використанням інкасо. Уніфіковані правила для документарних інкасо 

(публукація МТП № 347 від 1979 р.). 

Література [13; 15; 16; 27-29; 41-46; 49] 

Тема 4. Фінансування міжнародних розрахунків 

Роль кредиту при здійсненні міжнародних розрахунків, його види і зв’язок 

з умовами платежу. 

Види банківського кредиту та організація кредитування розрахунків за 

імпорт. Особливості кредитування на основі векселя. Особливості 

кредитування на основі акредитива. 

Особливості кредитування розрахунків на основі банківських кредитних 

ліній. Види банківського кредиту та організація кредитування розрахунків при 

експорті. 

Операції експортного факторингу. Принципи визначення вартості 

факторингу. Операції експортного форфейтингу. Принципи визначення 

вартості форфейтингу. 

Операції експортного лізінгу. Особливості розрахунків лізінгових платежів 

та ефективності лізінгової угоди для банку. 

Банківські гарантії та особливості їх використання в операціях 

міжнародних розрахунків. Типи і види банківських гарантій. Загальні 

принципи та правове забезпечення банківських гарантій. 

Література [4; 17; 29-31; 33-36; 39-50; 57-60] 

 
Змістовий модуль II. Валютні операції 

Тема 5. Валютний ринок: структура і принципи організації 

Поняття валютного ринку та його характеристики: альтернативності, 

свободи вибору, мотивації, ризикованості.Функції валютного ринку 

(здiйснення мiжнародних розрахункiв, регулювання валютних кypciв, 

диверсифiкацiя валютних резервiв, страхування валютних ризикiв, одержання 
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прибутку учасниками валютного ринку, реалiзацiя валютної полiтики держав і 

світового співтовариства).  

Характеристика суб’єктів валютного ринку, їх функції та особливості 

участі на валютному ринку. Фізичні та юридичні особи, суб'єкти 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, комерцiйнi банки, валютнi бiржi, брокерськi 

контори, мiжнароднi фiнансовi органiзацiї, cвітовi транснацiональнi банки, 

центральнi банки. 

Поняття „активи валютного ринку”. Їх характеристика (грошовi знаки 

держав, мiжнароднi розрахунковi одиницi, світовi грошi, платiжнi документи 

(чеки, векселi, акредитиви, пластиковi картки тощо), фондові цінні папери 

(aкціi, облiгацiї тощо), монетарнi метали). 

Структурні елементи валютного ринку та їх характеристика (бiржовий, 

позабiржовий, мiжбанкiвський; первинний, вторинний; нацiональний, 

регiональний та свiтовий). Структура та особливості функціонування 

міжбанківського валютного ринку в Україні. Особливості організації 

валютного ринку в Україні.  

Література [1-3; 6; 29-41; 43-50; 55; 57-61] 
 

Тема 6. Види валютних операцій і техніка їх здійснення 

Економічна суть обмінного курсу та характеристика його основних видів. 

Види валютних котирувань. Прямі і відносні методи котирування валют. Крос-

курси валют. Купівля-продаж валют, курси продавця та покупця, маржа. 

Фактори, що визначають розмір маржі при котируванні (сума угоди, статус 

контрагента, ліквідність та кон’юнктура ринку тощо). 

Классифікація валютних операцій (за терміном здійснення платежу 

(касові, строкові); за механізмом здійснення операцій (спот, форвард, ф’ючерс, 

опціон); за цільовим призначенням (операції з метою одержання валюти для 

здійснення платежів за міжнародними розрахунками; операції з метою 

страхування від валютного ризику; операції з метою одержання прибутку); за 

формою здійснення (безготівкові, готівкові).  
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Валютні угоди з негайною поставкою: особливості, розрахунки та умови 

застосування операцій типу “спот” та їх різновидів. Форвардні валютні угоди: 

сутність, методика обчислення курсу “форвард”, основні параметри, 

особливості, розрахунки та умови застосування. Ф’ючерсні валютні угоди: 

сутність, розрахунки та умови застосування. Опціонні валютні угоди: види, 

сутність, розрахунки та умови застосування. Організація торгівлі опціонними 

контрактами та система маржі.  

Поняття обмінного курсу за касовими і терміновими операціями. Основи 

розрахунку обмінних курсів валют за касовими операціями і обмінних курсів за 

терміновими операціями залежно від ринкової норми відсотка на фінансових 

ринках у порівнюваних країнах. Різниця між обмінним курсом по касових 

угодах (спот-курс) та курсом по угодах на певний строк (форвардний курс). 

Розрахунок премії та дисконту за форвардним курсом: зміст, порядок 

обчислення. Спекулятивні операції на валютних ринках. 

Валютна позиція (відкрита, закрита, довга, коротка): зміст, обчислення, 

порядок регулювання. 

Література [6; 12; 26; 29-41; 43-50; 53; 55; 56] 
 

Тема 7. Регулювання валютних операцій в Україні 

Органи валютного регулювання, їх повноваження. Повноваження 

центрального банку як органу реалізації валютної політики. Характеристика 

загальних та спеціальних інструментів реалізації валютної політики 

центрального банку. Принципи валютного регулювання в Україні. 

Права та обов’язки учасників валютного ринку. Принципи валютного 

регулювання в Україні. 

Ліцензування валютних операцій в Україні. Об’єкти та порядок надання 

ліцензій. Генеральні та індивідуальні ліцензії.  

Документообіг при здійсненні валютних операцій на вітчизняному 

валютному ринку. 

Види штрафів і санкцій при порушенні валютного законодавства. Основні 

нормативні документи з регулювання валютних операцій в Україні.  
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Література [1; 5; 6; 8-10; 14; 15; 18; 19; 21-24; 29-34; 36-38; 41-46; 48; 49; 61] 

Тема 8. Управління валютними ризиками в ЗЕД 

Зміст валютних ризиків та їх класифікація. Типи валютного ризику: ризик 

валютних операцiй, ризик перерахунків, конкурентно-валютний ризик у 

зовнішньоекономічній діяльності.  

Система управіння валютним ризиком. Етапи управління: аналіз ринку і 

прогнозування валютних курсів, оцінка валютного ризику, методи і механізми 

запобiгання наслiдкiв ризикiв, в тому числi страхування. Piвні страхування 

валютних ризикiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi: транснацiональний 

(регiональний), державний, міжфiрмовий.  Стратегії управління ризиком.  

Вибір методів страхування валютного ризику.  

Література [29-51; 55-57; 61] 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Міжнародна платіжна система.  

2. Поняття і види міжнародних розрахунків.  

3. Принципи організації міжнародних розрахункових операцій.  

4. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних контрактів як основа 

міжнародних розрахункових операцій.  

5. Умови платежу. 

6. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності та їх урахування в 

міжнародних розрахунках. 

7. Роль банків у міжнародних розрахунках. 

8. Система СВІФТ і принципи її функціонування в міжнародних 

розрахунках. 

9. Умови відкриття, ведення та закриття валютних рахунків. 

10. Регулювання міжнародних розрахункових операцій в Україні. 

11. Правила ІНКОТЕРМС і базові умови постачання. 

12. Види документів, які використовуються при міжнародних розрахунках.  

13. Особливості оформлення та руху документів при здійсненні між- 

народних розрахунків.  
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14. Комерційні документи.  

15. Фінансові документи.  

16. Транспортні документи.  

17. Страхові документи.  

18. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм 

розрахунків.  

19. Авансові платежі.  

20. Платіж за відкритим рахунком.  

21. Банківський переказ.  

22. Розрахунки з використанням чеків.  

23. Розрахунки з використанням векселів.  

24. Розрахунки з використанням пластикових карток.  

25. Переваги та недоліки використання недокументарних форм у  

міжнародних розрахунках. 

26. Документарний акредитив, його види і форми.  

27. Основні складові операції з розрахунків документарним акреди- 

тивом: узгодження умов, відкриття та виконання.  

28. Акредитивне доручення.  

29. Переваги та недоліки використання документарного акредитива  в 

міжнародних розрахунках. 

30. Документарне інкасо, його види і форми.  

31. Основні складові операції з розрахунків документарним інкасо.  

32. Роль кредиту при здійсненні міжнародних розрахунків, його види  та 

зв’язок з умовами платежу. 

33. Види банківського кредиту та організація кредитування розра- 

хунків за імпорт.  

34. Особливості кредитування на основі векселя.  

35. Особливості кредитування на основі акредитива. 

36. Особливості кредитування розрахунків на основі банківських  

кредитних ліній. 
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37. Види банківського кредиту та організація кредитування розрахунків 

при експорті. 

38. Операції експортного факторингу. 

39. Принципи визначення вартості факторингу. 

40. Операції експортного форфейтингу.  

41. Принципи визначення вартості форфейтингу. 

42. Операції експортного лізінгу.  

43. Особливості розрахунків лізінгових платежів та ефективності лі- 

зінгової угоди для банку. 

44. Банківські гарантії та особливості їх використання в операціях  

міжнародних розрахунків.  

45. Типи та види банківських гарантій.  

46. Загальні принципи та правове забезпечення банківських гарантій.  

47. Особливості організації біржової торгівлі валютою.  

48. Принципи формування валютного курсу на валютній біржі.  

49. Біржові посередники та їх роль у функціонуванні валютної біржі.  

50. Позабіржовий валютний ринок.  

51. Принципи формування валютного курсу на позабіржовому ринку.  

52. Сутність, види валютних операцій.  

53. Котирування валют.  

54. Курси покупця і продавця.  

55. Крос-курси та їх розрахунки.  

56. Валютна позиція.  

57. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках. 

58. Особливості організації валютного ринку в Україні. 

59. Регулювання валютного ринку в Україні. 

60. Валютна позиція та принципи її регулювання. 

61. Позабіржовий ринок операцій в іноземній валюті.  

62. Сутність, види та цілі конверсійних операцій. 

63. Валютні операції на умовах спот. 
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64. Фактори, що впливають на курси спот.  

65. Дата валютування та її визначення. 

66. Практика укладення угод на ринку поточних конверсійних операцій. 

67. Регулювання валютних операцій спот.  

68. Сутність і цілі форвардних контрактів.  

69. Форвардний курс, принципи його формування і фактори, що  

впливають на його динаміку.  

70. Валютування форвардних контрактів. 

71. Види форвардних контрактів.  

72. Витрати з форвардною угодою. 

73. Валютні свопи і практика укладення угод своп. 

74. Операції з валютними ф’ючерсами.  

75. Особливості функціонування ф’ючерсного ринку.  

76. Система маржі в операціях із валютними ф’ючерсами. 

77. Організація торгівлі опціонними контрактами та система маржі.  

78. Операції з опціонами на валюту.  

79. Спекулятивні операції на валютних ринках.  

80. Органи валютного регулювання та їх повноваження.  

81. Права та обов’язки учасників валютного ринку.  

82. Принципи валютного регулювання в Україні.  

83. Документообіг при здійсненні валютних операцій на вітчизняному 

валютному ринку.  

84. Види штрафів і санкцій при порушенні валютного законодавства.  

85. Основні нормативні документи з регулювання валютних операцій в 

Україні.  

86. Поняття валютного ризику, який супроводжує валютні операції  банку. 

87. Загальні підходи до управління валютними ризиками банку.  

88. Оцінка валютного ризику.  

89. Стратегії управління ризиком. 

90. Вибір методів страхування валютного ризику.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КОНРОЛЬНИХ РОБІТ 

Метою виконання контрольної роботи є оволодіння навичками здійснення 

аналітичного дослідження в процесі освоєння теоретичних засад реалізації 

валютно-кредитних відносин.  

Контрольна робота  складається з комплексу теоретичних та практичних 

питань, які студент повинен ґрунтовно висвітлити, використовуючи праці 

вітчизняних та зарубіжних авторів, а також матеріали статистичних 

економічних видань та періодичної літератури. 

Завдання для виконання контрольної роботи студент обирає за останньою 

цифрою залікової книжки (студентського квитка). Обсяг відповіді на одне 

теоретичне питання складає 4-5 сторінок. Обов’язкове посилання на 

використані першоджерела. Обов’язковою умовою зарахування контрольної 

роботи є виконання практичної частини (питання 3).  

Контрольна робота оформлюється у відповідності з встановленими 

вимогами МАУП. 

 

Варіант 1 

1. Банки та їх функції при здійсненні міжнародних розрахунків.  

2. Вексель у системі міжнародних розрахунків. 

3. Задача. Поточні значення валютних курсів складають: GBP/USD=1,5150-

1,5185. EUR/USD=0,8950-0,8965. Процентні ставки на міжбанківському ринку 

позичкових капіталів становлять:  по депозитах у GBP – 2,5 %; по кредитах 

у GBP – 3,5 %;  по депозитах у USD – 4,0 %;  по кредитах у USD – 5,0 %; по 

депозитах у EUR – 5,5 %;  по кредитах у EUR – 7,0 %; Термін форвардної угоди 

становить 3 місяці. 

Визначити: поточне значення крос-курсу GBP/EUR; курси “аутрайт”  

GBP/USD та EUR/USD; форвардний крос курс  GBP/EUR та EUR/GBP. 

Варіант 2 
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1. Умови здійснення міжнародних розрахунків.  

2. Валютні операції на ринку спот: види та умови здійснення.  

3. Задача. Сума невиконаних контрактів по експорту російської нафти в 

Україну становить 50 млн. грн.., а сума невиконаних контрактів по імпорту з 

України продуктів – 7 млн. грн... Українська гривня девальвувала відносно 

долара США від 4,77 до 7,00, а російський рубль – від 24 до 28. Визначити 

втрати російської експортної нафти та українських експортних продуктів. 

Зробити висновки. 

Варіант 3 

1. Операції купівлі валюти під експортно-імпортні контракти на  

міжбанківському валютному ринку. 

2. Лізінг у фінансуванні зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Задача. Поточний курс на міжбанківському валютному ринку 

USD/CHF=1,6550-1,6590. Щодо цього курсу валютні дилери здійснюють 

наступне котирування 3-місячної форвардної маржі (форвардного 

диференціалу): а) 160-180; б) 150-130. 

Визначити для кожного випадку: котирування здійснюється з премією чи з 

дисконтом; курси “аутрайт”; за якою з валют міжбанківські процентні ставки 

вищі?  

Варіант 4 

1. Основні форми міжнародних розрахунків: документарні та 

недокументарні. 

2. Порядок відкриття та закриття валютних рахунків.  

3. Задача. Поточний валютний курс USD/CHF=1,6480-1,6750. Процентні 

ставки на міжбанківському ринку позичкового капіталу становлять: по 

депозитах у USD – 5,2 %;  по кредитах у USD – 7,5 %; по депозитах у CHF – 

3,6 %; по кредитах у CHF – 5,0 %. Термін форвардної угоди (Т) становить 6 

місяців (180 днів), а термін % року – 360 днів. Визначити: значення форвардної 

маржі (премія чи дисконт); курс “аутрайт” CHF/USD. 

Варіант 5 
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1. Визначення та основні види документарних інкасо. 

2. Операції з валютними ф’ючерсами та валютними опціонами. 

3. Задача. Поточні значення валютних курсів складають: GBP/USD=1,5550-

1,5585; EUR/USD=0,9950-0,9965. Процентні ставки на міжбанківському ринку 

позичкових капіталів становлять: по депозитах у GBP – 2,5 %;   по кредитах 

у GBP – 3,5 %;  по депозитах у USD – 4,0 %;  по кредитах у USD – 4,5 %; по 

депозитах у EUR – 5,0 %; по кредитах у EUR – 6,0 %; Термін форвардної 

угоди cтановить 3 місяці. 

Визначити: поточне значення крос-курсу GBP/EUR; курси 

“аутрайт” GBP/USD та EUR/USD; форвардний крос-курс  

GBP/EUR та EUR/GBP. 

Варіант 6 

1. Банківські гарантії при міжнародних розрахунках. 

2. Методи управління валютним ризиком. 

3. Задача. Німецька фірма має дочірню компанію в Україні, сумарні активи 

якої на 01.01.2013 склали UAH 15 млн. 

01.01.2013 офіційний валютний курс EUR/UAH=10,4550. 

01.01.2014 офіційний валютний курс EUR/UAH=10,5950. Сумарна вартість 

активів дочірньої компанії залишилася тією ж. Визначити: на який вид 

валютного ризику наражається материнська фірма; потенційний прибуток 

(збиток) німецької компанії у зв’язку з виникненням валютного ризику. 

Варіант 7 

1. Банківське кредитування розрахунків за експортом. 

2. Операції своп на валютному ринку. 

3. Задача. Поточний валютний курс USD/CHF=1,5480-1,5550. Процентні 

ставки на міжбанківському ринку позичкового капіталу становлять: по 

депозитах у USD – 5,2 %; по кредитах у USD – 7,5 %;  по депозитах у CHF – 

3,6 %;  по кредитах у CHF – 5,0 %. Термін форвардної угоди (Т) становить 3 

місяці (90 днів), а термін % року – 360 днів. Визначити: значення форвардної 

маржі (премія чи дисконт); курс “аутрайт” CHF/USD. 
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Варіант 8 

1. Валютна позиція, її види та принципи управління валютною позицією. 

2. Конструкції операцій розрахунку з використанням документарного 

акредитива.  

3. Задача. Американська фірма на початку жовтня повинна сплатити за 

імпортним контрактом GBP 10 млн. У день підписання контакту, у липні, на 

Чиказькій товарній біржі валютний курс, за яким укладалися вересневі 

ф’ючерсні угоди, складав GBP/USD=1,6000. Комісійні брокеру – 1,5 % від суми 

ф’ючерсної угоди. 

Розрахуйте для умов цієї біржі: скільки і які ф’ючерсні контракти може 

придбати компанія та її потенційні прибутки (збитки), якщо в момент 

здійснення платежу за імпортним контрактом на міжбанківському валютному 

ринку поточний обмінний курс GBP/USD складе: 

а) 1,5450-1,5500;     б) 1,6450-1,6500. 

Варіант 9 

1. Інструменти здійснення розрахунків: чеки та векселі. 

2. Операції на міжбанківському ринку депозитів у валюті.  

3. Задача. За результатами експортної операції англійська фірма N 

отримала USD 25 млн. та бажає перевести цю суму в євро. На міжбанківському 

валютному ринку Великобританії поточні значення валютних курсів 

становлять: GBP/USD=1,5470-1,5520; GBP/EUR=1,5380-1,5430. 

Визначити: крос-курс EUR/USD.  За яким курсом відбудеться конверсія? 

Яку суму євро отримає англійський експортер? 

Варіант 10 

1. Банківське кредитування розрахунків за імпортом. 

2. Стратегії хеджування валютного ризику.  

3. Задача. 01.07.2014 українська фірма N уклала контракт з експортером 

нафти на поставку 5 тис. тон нафти для її подальшої переробки на одному з 

українських НПЗ за ціною USD 280 за 1 тону. Відповідно до умов контракту 
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поставка нафти здійснюватиметься протягом 3 місяців з моменту його 

укладення, а оплата за ним рівно через 3 місяці, тобто 01.10.2014. 

01.07.2014 поточний валютний курс на міжбанківському валютному ринку 

України склав USD/UAH=11,2850-11,2880, а 01.10.2014 він 

склав USD/UAH=11,3250-11,3280. 

Визначити: На який вид валютного ризику наражається український 

імпортер?   Можливу (потенційну) суму прибутку (збитку) української фірми 

від зміни валютного курсу. 
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