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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс “Організація кредитно-розрахункових операцій у банках” є вибірковою 

дисципліною професійної підготовки, яка пропонується для поглибленого 

вивчення базових активних банківських операцій здобувачами рівня вищої освіти 

«бакалавр». 

Мета курсу — оволодіння комплексом знань і навичок у сфері організації 

кредитного та розрахунково-касового обслуговування клієнтів комерційними 

банками. 

Завдання курсу — довести до студентів специфіку організації розрахунково-

касового обслуговування; порядок відкриття та функціонування рахунків на строк 

і до запитання, за якими обліковуються кошти клієнтів в банку; специфіку 

платіжних інструментів, що обслуговують платіжний оборот в Україні; специфіку 

застосування різних форм безготівкових міжгосподарських розрахунків; порядок 

організації касових операцій в банку та прогнозування потреби в готівці для 

нормального обслуговування клієнтури; специфіку організації касових операцій 

суб’єктами господарювання; порядок організації кредитного процесу в банку та 

специфіку окремих видів кредитних операцій: контокорентний, овердрафтний, 

консорціальний, споживчий, іпотечний кредити; кредити, пов’язані з вексельним 

обігом, факторинг, лізинг, форфейтинг тощо. 

Компетенції, що набуваються при вивченні дисципліни «Організація 

кредитно-розрахункових операцій у банках»:  

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: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
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2. Здатність планувати та управляти часом.  

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знання 

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу  інформації з різних джерел.  

6. Здатність спілкуватися державною та іноземними  мовами як усно, так і 

письмово.  

7. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Спеціальні компетентності: 

1. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію  щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку фінансових  систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна 

та податкова  системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

2. Здатність використовувати базові знання і практичні  навички у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

3. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

4. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

5. Здатність обґрунтовувати,  приймати професійні  рішення в сфері фінансів, 

банківської справи та  страхування та брати відповідальність за них.  

6. Здатність підтримувати належний рівень знань та  постійно підвищувати 

свою професійну підготовку у  сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Випускники повинні демонструвати наступні результати навчання: 

1. Планувати та управляти часом у професійній  діяльності.  

2. Підтримувати належний рівень знань та постійно  підвищувати свою 

професійну підготовку у сфері фінансів,  банківської справи та страхування.  

3. Вміти  застосовувати набуті знання у практичній діяльності.  

5. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого  мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і  самокритичним.  
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6. Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

7. Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування у міжнародному контексті. 

8. Знати особливості здійснення валютних операцій та операцій на ринку 

фінансових деривативів; 

9. Знати сутність міжнародних кореспондентських відносин банків. 

10. Знати особливості організації розрахункових операцій банку. 

11. Знати сутність кредитних операцій. 

12. Вміти здійснювати організацію розрахунків за допомогою інкасо та 

акредитива. 

13. Вміти використовувати різні способи страхування валютних ризиків. 

14. Знати загальноприйняті міжнародні правила, що застосовуються банками 

при обслуговуванні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

15. Вміти визначати ефективність кредитно-розрахункових операцій. 

16. Знати форми і умови надання кредиту. 

17. Знати основні засади проведення лізингових, факторингових та 

форфейтингових операцій банками. 

18. Вміти обирати стратегію управління ризиками при здійсненні операцій. 

19. Вміти обирати форму розрахунків, оптимальну в конкретній ситуації, що 

мінімізує ризики неплатежу. 

20. Вміти обирати оптимальні умови кредитного договору. 

Дисципліна «Організація кредитно-розрахункових операцій у банках» 

ґрунтується на теоретичниій базі вивчення фахових дисциплін «Фінанси», «Гроші 

і кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» та ін.  

Навчальна програма із дисципліни „«Організація кредитно-розрахункових 

операцій у банках»” розроблена для студентів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

рівня вищої освіти „бакалавр”.   
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ» 
 
 

№  Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Організаційні основи проведення кредитних 
операцій 

1. Організація та регулювання банківських операцій  
2. Організація кредитного процесу в банку 
3. Види кредитних операцій банку  
4. Операції банку у сфері споживчого кредитування 

 Змістовий модуль ІІ. Організація розрахунково-касового обслуговування 
клієнтів 

5. Організація безготівкових розрахунків та обслуговування безготівкового 
платіжного обороту в Україні 

6. Касові операції банків та обслуговування готівкового платіжного обороту 
в Україні 

7. Організація міжнародних розрахунково-кредитних операцій в банку 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ» 

 

Змістовий модуль І. Організаційні основи проведення 

кредитних операцій. 

 

Тема  1 .  Організація та регулювання банківських операцій 

Сучасне визначення сутності комерційного банку. Сутність та основні 

принципи діяльності комерційного банку. Види комерційних банків за формою 

власності; організаційно-правовою формою діяльності; сектором ринку; 

діапазоном операцій, які вони виконують; валютою капіталу; обсягом активів, 

капіталу, статутного капіталу, зобов’язань. Порядок реєстрації банків.  

Класифікація операцій комерційних банків. Принципи організації операцій 

банку. Особливості організації активних і пасивних операцій банків. Поняття 

базових операцій комерційного банку. Поняття розрахункових операцій банку. 

Ліцензування банківської діяльності. Основна мета та завдання ліцензування 

банківської діяльності. Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі 

отриманої банківської ліцензії та письмового дозволу. Умови, дотримання яких 

надає банку право одержати банківську ліцензію. Умови отримання письмового 

дозволу. 

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які подає банк для 

отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду територіальним управлінням 

НБУ документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на 

виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета 

документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на 

виконання окремих операцій.  

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. Умови для 

здійснення філіями банків банківських та інших операцій. 

Література [1; 16;  35–39; 47; 62] 
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Тема 2. Організація кредитного процесу в банку  

Кредитування як найважливіша активна операція комерційних банків. Місце 

і роль кредитних операцій в банківській діяльності. Доля кредитного портфеля в 

активах банків. 

Характеристика умов організації кредитного процесу в банку  з точки зору 

чинного законодавства та нормативних вимог Національного банку України. 

Кредитна політика банку. 

Цілі банківського кредиту. Методи кредитування: разові позички, кредитні 

лінії, гарантійні (резервні) кредити. Кредитний ризик і способи його мінімізації: 

лімітування кредитів, оперативність при стягненні боргу, диверсифікація активів 

банку, диверсифікація кредитного портфеля; отримання достатнього 

забезпечення; страхування кредитних операцій у страхових компаніях шляхом 

створення страхових резервів.  

Застава та її роль у забезпеченні повернення кредиту. Форми забезпечення 

банківського кредиту. Критерії оцінки якості застави. Гарантії та поручительства 

за кредитами. Страхування кредитів шляхом створення резерву для покриття 

можливих втрат за кредитними операціями банків. 

Основні етапи процесу кредитування. Кредитна заявка, її зміст та аналіз. 

Документи, що подаються до установи банку. Додаткові документи, залежно від 

об’єкту кредитування. Оцінка мети отримання кредиту, можливих форм 

забезпечення повернення позички, кредитоспроможності потенційного 

позичальника. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника. 

Якісні та кількісні параметри. Рейтингова оцінка класу позичальника. 

Структурування кредиту. Прийняття рішення про видачу кредиту чи про 

відмову в наданні. Укладання кредитного договору. Призначення кредитної угоди 

та її структура. Обмежувальні умови. Контроль в процесі банківського 

кредитування (основний та додатковий моніторинг).Способи видачі позички.  

Структура боргу клієнта перед банком і способи його погашення. Розрахунок 

сум погашення заборгованості за позичками (погашення періодичними внесками, 

«амортизаційне» погашення). Плата за кредит: методи нарахування плати за 
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кредит. Кредитний моніторинг: контроль за цільовим використанням кредиту та 

своєчасним погашенням боргу клієнта перед банком. 

Методи управління кредитним ризиком. Управління кредитним ризиком на 

рівні окремої позики та на рівні кредитного портфеля. Диверсифікація. 

Встановлення лімітів. Резервування. Сек`юритизація. Управління ризиком 

окремого кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Оцінка кредиту. 

Структурування кредиту. Документування та контроль. 

Методи управління проблемними кредитами. Характеристика основних 

методів управління проблемними кредитами. Зміст та етапи проведення 

реабілітації проблемного кредиту.  

Література [1; 5; 9; 23; 25; 40-46; 51; 52; 59-61; 71–73; 82] 

 

Тема  3 .  Види кредитних операцій банку  

Види банківських кредитів та їх економічна характеристика. Ознаки 

класифікації кредитів за методикою НБУ.  

Організація кредитування за поточним рахунком: контокорентний кредит, 

овердрафтний кредит. 

Організація кредитів, пов’язаних із купівлею банком боргових вимог 

клієнтів-постачальників до своїх контрагентів: факторинг, форфейтинг. 

Організація операцій кредитування, пов’язаного з вексельним обігом: 

облікового кредиту, кредиту під заставу векселів, авального кредиту, вексельного 

кредиту. 

Іпотечний кредит. Банк як суб’єкт лізингу. Консорціумні кредити. 

Організація міжбанківських кредитних операцій: пасивних (отримання кредитів 

від НБУ та інших банків) та активних (надання кредитів іншим банкам). 

Література [1; 5; 9; 23; 25; 40-46; 51; 52; 59-61; 71–73; 82] 

 

Тема  4 . Операції банку у сфері споживчого кредитування 

Сутність, форми та види споживчого кредиту. Об’єкти кредитування та 

принципи надання споживчого кредиту. Страхування об’єктів кредитування. 
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Перелік документів, необхідних для оформлення кредитної угоди. Оцінка заявки 

на отримання споживчого кредиту. Фактори, які визначають його якість 

(кредитний скоринг). Відсоткові ставки та інші умови споживчих кредитів. 

Операції кредитування з метою поліпшення житлових умов громадян: на 

купівлю квартир, приватних будинків, на їх ремонт і реконструкцію. Особливості 

операцій кредитування з метою покращання добробуту громадян: на купівлю, 

ремонт і реконструкцію дачних будинків і присадибних ділянок; гаражів. 

Кредитні операції на невідкладні потреби. Кредити на купівлю товарів та оплату 

послуг, у тому числі власникам пластикових карток (кредитних і дебетних з 

овердрафтом). 

Види пластикових карток та їх особливості. Організація розрахунків з 

використанням пластикових карток. 

Оцінка кредитоспроможності фізичної особи. Способи забезпечення 

повернення споживчих кредитів. Способи видачі та погашення споживчого 

кредиту. 

Особливості операцій споживчого кредитування власників пластикових 

карток, емітованих комерційними банками. 

Література [1; 5; 9; 20; 23; 25; 40-46; 51; 52; 59-61; 71–73; 82] 

 

Змістовий модуль ІІ. Організація розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів 

 

Тема  5. Організація безготівкових розрахунків та обслуговування 

безготівкового платіжного обороту в Україні 

Основи організації грошових розрахунків у економіці країни. Платіжний 

оборот та його структура. Характеристика умов організації безготівкових 

розрахунків з точки зору чинного законодавства і нормативних вимог 

Національного банку України. Операції з розрахунково-касового обслуговування 

суб’єктів господарювання.  

Ведення рахунків клієнтів. Види рахунків, порядок їх відкриття та 
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обслуговування. Особливості ведення бюджетних рахунків. Процедура закриття 

банківських рахунків. 

Безготівковий платіжний оборот та його структура за складом учасників 

розрахунків, за валютою платежів, за видом платіжних інструментів. 

Вимоги до розрахункових і платіжних документів. Принципи організації 

безготівкових розрахунків. Порядок відкриття та функціо- нування рахунків для 

обліку коштів до запитання юридичних осіб: поточних, поточних бюджетних. 

Види платіжних інструментів і форми безготівкових міжгоспо- дарських 

розрахунків у національній валюті: розрахунки платіжними дорученнями, 

вимогами-дорученнями; інкасова, акредитивна, чекова, вексельна форми 

розрахунків; розрахунки з використанням пластикових карток. 

Банківські операції з комерційними векселями у сфері міжгосподарських 

розрахунків: інкасування та виконання функції особливого платника. 

Організація документообороту в межах різних форм безготівкових 

розрахунків. 

Способи платежу при безготівкових розрахунках залежно від строку 

платежу, джерела коштів. Організація заліку взаємних вимог. Періодичне 

перерахування фіксованої суми платежу одному і тому самому одержувачу 

(планові платежі). 

Міжбанківські розрахунки. Кореспондентські відносини між банками. Види і 

порядок функціонування кореспондентських рахунків. Система електронних 

платежів України (СЕП). Структура СЕП та технологія обробки інформації. 

Організація безпеки розрахунків та захист інформації в СЕП. 

Література [3; 4; 8; 14; 15; 22; 25; 29; 40–45; 54; 63; 64; 72; 73] 

 

Тема  6. Касові операції банків та обслуговування готівкового 

платіжного обороту в Україні 

Сутність касових операцій. Операційна каса комерційного банку та порядок 

її функціонування. Порядок документарного оформлення надходження та видачі 

готівки через каси банку. Оприбуткування готівки банківською установою. 
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Прогнозування комерційним банком потреби в готівці для нормального 

безперервного обслуговування клієнтури. Підкріплення операційної каси банку. 

Розпорядження банком надлишковою готівкою. 

Характеристика умов організації готівкових розрахунків з точки зору 

чинного законодавства та нормативних вимог Національного банку України. 

Принципи організації готівкових міжгосподарських розрахунків  в Україні. 

Порядок функціонування кас підприємств та організацій. Встановлення 

лімітів кас. Порядок здавання готівкової виручки в обслуговуючий банк. 

Контроль за дотриманням вимог щодо організації касових операцій та готівкових 

розрахунків суб’єктів господарювання. Контроль за дотриманням касової 

дисципліни клієнтів. 

Література [3; 4; 11; 12;  19; 22; 40–45; 54; 63; 64; 72; 73] 

 

Тема  7 . Організація міжнародних розрахунково-кредитних операцій в 

банку 

Характеристика умов організації розрахунково-кредитного обслуговування 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з точки зору чинного законодавства та 

нормативних вимог Національного банку України. 

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Порядок 

відкриття кореспондентських рахунків в іноземних та уповноважених банках. 

Порядок відкриття та функціонування рахунків на строк і до запитання в 

іноземній валюті. 

Розрахункове обслуговування клієнтів в іноземній валюті. 

Види документів, які супроводжують міжнародні розрахунки. Організація і 

документооборот за операціями банківського переказу. Особливості використання 

у міжнародній комерційні діяльності основних форм розрахунків. Авансові 

платежі. Платіж за відкритим рахунком. Банківський переказ.  

Використання векселів у міжнародних розрахунках. Техніка здійснення 

розрахунків з використанням векселів. Одноманітний закон про векселі. Витрати 

учасників розрахункової операції з використанням векселів. 
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Організація операції з розрахунку документарним акредитивом.  

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. Експортні та імпортні акредитиви, організація операцій з ними. 

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.). Організація операції з розрахунку 

документарним інкасо.  

Переваги та недоліки окремих форм міжнародних розрахунків для імпортера 

та експортера. 

Операції банків на валютному ринку та їх характеристика. Классифікація 

валютних операцій (за терміном здійснення платежу; за механізмом здійснення 

операцій; 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.  

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, розрахунки 

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

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

Депозитні операції. Сторони Bid і Offer і розмір маржі в котируванні 

процентних ставок. Ставка LIBOR Депозитна позиція і процентний арбітраж. 

Валютнi арбiтражнi операцiї. Дні укладення угод, дата валютування та дата 
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закінчення. Дисконтний ринок. Ринок євровалют. 

Валютні ризики та методи їх зниження. Валютна позиція комерційного 

банку. Міжнародні платіжні системи. 

Організація операцій банку з валютного кредитування.   

Валютне регулювання та операції банку з міжнародних розрахунків. 

Література [3; 8; 10; 27-33; 40-45; 48; 49; 57; 65–67; 69] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Банківська система України, її склад і функції окремих ланок. 

2. Види банків та їх класифікація. 

3. Умови створення комерційних банків в Україні. 

4. Порядок реєстрації комерційних банків в Україні. 

5. Порядок ліцензування банківської діяльності в Україні. 

6. Принципи діяльності комерційних банків в Україні. 

7. Організаційна структура сучасного комерційного банку. 

8. Активні операції комерційних банків. 

9. Пасивні операції комерційних банків. 

10. Платіжний оборот, його склад і структура. 

11. Безготівковий платіжний оборот, його склад і структура. 

12. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів. 

13. Види та порядок відкриття банками рахунків для обліку коштів клієнтів. 

14. Види платіжних інструментів і вимоги до них. 

15. Форми безготівкових розрахунків. 

16. Вексельна форма розрахунків. 

17. Види векселів. 

18. Вимоги до оформлення комерційних векселів. 

19. Організація банківських операцій з комерційними векселями у сфері 

розрахунків. 

20. Міжгосподарські розрахунки з використанням покритого акредитива. 

21. Міжгосподарські розрахунки з використанням непокритого акредитива. 
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22. Чекова форма розрахунків. 

23. Вимоги до оформлення чекових книжок і розрахункових чеків. 

24. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. 

25. Вимоги до оформлення платіжних вимог-доручень. 

26. Вимоги до оформлення платіжних доручень. 

27. Розрахунки платіжними дорученнями. 

28. Способи платежу при безготівкових розрахунках. 

29. Організація розрахунків шляхом періодичних перерахувань фіксованої 

суми коштів одному одержувачу. 

30. Організація розрахунків шляхом заліку взаємних вимог. 

31. Види пластикових карток та їх особливості. 

32. Організація розрахунків з використанням корпоративних пластикових 

карток. 

33. Переваги та недоліки окремих форм міжгосподарських розрахунків для 

постачальника і покупця. 

34. Міжбанківські розрахунки. 

35. Організація готівкових міжгосподарських розрахунків в Україні. 

36. Документарне оформлення касових операцій суб’єктів господарювання. 

37. Встановлення лімітів залишку готівки в касах суб’єктів господарювання. 

38. Порядок здавання готівки в каси комерційних банків. 

39. Організація касових операцій комерційних банків. 

40. Операційна каса банку та порядок її функціонування. 

41. Документарне оформлення касових операцій банку. 

42. Прогнозування комерційними банками потреби у готівці. 

43. Контроль за дотриманням касової дисципліни суб’єктами 

господарювання. 

44. Види кредитів комерційних банків. 

45. Форми банківського кредиту. 

46. Кредитний ризик і способи його мінімізації. 

47. Лімітування кредитів як спосіб захисту від кредитного ризику. 
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48. Диверсифікація портфелів банку як спосіб захисту від кредитного ризику. 

49. Загальні умови організації кредитних взаємовідносин клієнта з банком. 

50. Основні етапи процесу кредитування. 

51. Оцінка кредитоспроможності позичальника — юридичної осо би. 

52. Оцінка кредитоспроможності позичальника — фізичної особи. 

53. Оцінка кредитоспроможності банка-позичальника. 

54. Заставне право банку та способи його реалізації. 

55. Гарантія як форма забезпечення зобов’язань позичальника перед банком. 

56. Страхування кредитних операцій у страхових компаніях. 

57. Створення та використання резерву на покриття можливих втрат за 

кредитними операціями. 

58. Регулювання НБУ кредитного ризику по операціях комерційних банків за 

допомогою економічних нормативів. 

59. Способи видачі та погашення кредиту. 

60. Документарне оформлення видачі позички банком. Кредитний договір. 

61. Організація кредитування шляхом відкриття кредитної лінії. 

62. Організація разових кредитів банку. 

63. Гарантійні (резервні) кредити. 

64. Плата за користування банківським кредитом. 

65. Проблемні позички і банківський контроль. 

66. Споживчі кредити. 

67. Кредитна картка як форма кредитування споживчих потреб населення. 

68. Контокорентний кредит. 

69. Організація овердрафтного кредитування. 

70. Організація вексельного кредиту банку. 

71. Кредити, пов’язані з вексельним обігом. 

72. Обліковий кредит. 

73. Авальний кредит. 

74. Кредит під заставу комерційних векселів. 

75. Міжбанківський кредит та його види. 
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76. Кредити, що їх купують комерційні банки через кредитні тендери. 

77. Кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування НБУ. 

78. Іпотечний кредит. 

79. Консорціумний кредит. 

80. Факторингове обслуговування та його вартість. 

81. Лізингові операції та їх вартість. 

82. Обслуговування операцій клієнтів з пластиковими картками. 

83. Організація міжбанківських кореспондентських відносин. 

84. Види та порядок відкриття і функціонування валютних рахунків клієнтів. 

85. Розрахункове обслуговування клієнтів в іноземній валюті. 

86. Організація операції з розрахунку документарним акредити- вом. 

87. Банківський переказ, відкритий рахунок як способи міжнародних 

розрахунків. 

88. Організація операції з розрахунку документарним інкасо. 

89. Переваги і недоліки окремих форм міжнародних розрахунків для 

імпортера та експортера. 

90. Організація операцій з валютного кредитування. 
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