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ВСТУП  
 

Основне завдання вивчення дисципліни «Валютно-фінансові 
операції в міжнародному бізнесі» полягає в тому, щоб надати студентам 
базові теоретичні знання та практичні навички щодо міжнародного 
фінансового середовища, його умов, форм, методів та основного 
міжнародного фінансового інструментарію. Вивчення студентами 
даної дисципліни дасть змогу правильно зрозуміти закономірності у 
сфері міжнародних фінансових відносин, світового господарства, 
розкрити можливості використання міжнародних фінансових 
інструментів на практиці; з’ясувати роль міжнародних фінансових 
інститутів. Для поглибленого вивчення та закріплення теоретичного 
матеріалу, набуття навичок аналізу сучасного міжнародного 
фінансового середовища, тенденцій розвитку міжнародних фінансових 
ринків важливого значення набувають практичні заняття.  

У результаті вивчення вказаної дисципліни студенти мають 
знати закономірності у сфері міжнародних фінансових відносин, 
світового господарства; роль міжнародних фінансових інститутів; 
тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків. Вони також 
повинні вміти розкрити можливості використання міжнародних 
фінансових інструментів на практиці.  

Запропонований комплекс методичних рекомендацій відповідає 
програмі навчальної дисципліни «Валютно-фінансові операції в 
міжнародному бізнесі» для підготовки магістрів та спеціалістів 
спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 
«Економіка та підприємництво». 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з теоретико-
методичними положеннями і світовим досвідом, що пояснюють 
сутність організації міжнародних розрахункових та валютних 
операцій, гарантій, сутності кореспондентських відносин банків та 
особливостей сучасних платіжних систем та засобів хеджування 
фінансових ризиків, валютних операцій; фінансових, інвестиційних та 
операційних рішень у процесі діяльності міжнародних компаній, а 
також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з 
використанням фінансово-економічних процедур і розрахунків.   

Предметом дисципліни «Валютно-фінансові операції в 
міжнародному бізнесі» є система валютно-фінансових відносини, 
основаних на діючих національних і міжнародних нормативно-
правових актах, що регулюють рух фінансових ресурсів на світовому 
ринку, з метою їх найбільш ефективного використання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати: 
- категоріальний апарат, що визначає суть процесів, які 

відбуваються у сфері валютних відносин;  
- еволюцію валютних систем та валютних ринків;  
- ринковий механізм перерозподільних процесів у сфері 

валютно-фінансових відносин;  
- основні принципи проведення валютно-фінансових 

операцій різних видів, відкриття та ведення валютних рахунків;  
- організаційне забезпечення відкриття та функціонування 

в уповноважених банках рахунків банків-кореспондентів у 
іноземній валюті; 

- механізм регулювання валютно-фінансових відносин;  
- новітні засоби здійснення валютно-фінансових операцій 

у світовому інформаційному просторі за допомогою платіжних 
систем регіонального та глобального рівня. 

вміти:  
- аналізувати тенденції курсоутворення; визначати основні 

характеристики операцій з валютними цінностями та особливості їх 
організації; 

- управляти валютною позицією комерційного банку; 
- здійснювати міжнародні розрахункові операції та 

страхування ведення зовнішньоекономічної діяльності;  
- відбивати у фінансових звітах операції за розрахунками в 

іноземній валюті;  

- приймати рішення під час здійснення операцій з валютними 
цінностями.  

Список основної та додаткової літератури до курсу «Валютно-
фінансові операції в міжнародному бізнесі» включає наукові, 
практичні та навчальні матеріали, що характеризують історію 
формування, сучасний стан і перспективи розвитку світового 
господарства та валютно-фінансових операцій в міжнародному бізнесі. 
Подано список основних адрес в Internet, де висвітлюються проблеми 
міжнародних економічних відносин.  
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ 

 
Тема 1. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ 

ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 

 

Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами основних питань розвитку світової валютно-фінансової 
системи, спонукання їх до колективного творчого обговорення, 
оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем в рамках 
теми, активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Сутність національної валютної системи та  світової 
валютної системи як форми організації міжнародних валютних 
відносин.  

2. Міжнародні економічні відносини, як основа розвитку 
валютно-фінансової взаємодії. 

3. Еволюція Світової валютної системи.  
4. Регіональні валютно-фінансові угрупування.  
5. Етапи розвитку Європеської валютної системи та введення 

Єдиної європейської валюти ЄВРО.  
 

 
Завдання які стоять перед студентом: 

 
� розкрити поняття валюти, національної валютноі системи 

та світової валютноі системи як форми організації міжнародних 
валютних відносин;  

� охарактеризувати основні риси та елементи міжнародних 
валютних систем та особливості їх функціонування;  

� розглянути етапи розвитку міжнародної валютної системи; 
� надати характеристику регіональним валютно-фінансовим 

угрупуванням; 
� визначити економічну сутність європейської валютної 

одиниці ЕКЮ та причини емісії;  
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� визначити місце Європейської валютної системи в 
сучасному світі; 

� з’ясувати значення ЄВРО для розвитку експортно-
імпортних операцій України, оцінити вимоги країни – члени 
Європейського Союзу щодо фінансово-економічних показників країн, 
які бажають користуватися евро. 

 
 

Опорні поняття: 
 

Національна валюта – грошова одиниця певної країни або той 
чи інший її тип (золота, срібна, паперова); 

Іноземна валюта – грошові знаки іноземних держав, кредитні 
та платіжні засоби, які виражені в іноземних грошових одиницях і 
використовуються в міжнародних розрахунках; 

Міжнародна (регіональна) валюта – міжнародна або 
регіональна грошова розрахункова одиниця, засіб платежу: СПЗ 
(спеціальні права запозичення), ЕКЮ, євро. 

Міжнародні валютні відносини – це сукупність валютно-
грошових і розрахунково-кредитних зв'язків у світогосподарській 
сфері, які виникають у процесі взаємного обміну результатами 
діяльності національних господарств. 

Валютна система – форма організації і регулювання валютних 
відносин, закріплена національним законодавством або 
міждержавними угодами. Це сукупність елементів, які структурно і 
функціонально взаємопов'язані і беруть участь в її функціонуванні та 
управлінні. 

Національна валютна система – це форма організації 
економічних відносин країни, за допомогою яких здійснюються 
міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні 
кошти держави.  

Світова валютна система – це форма організації міжнародних 
валютних (грошових) відносин, що історично склалася і закріплена 
міждержавною домовленістю. Це сукупність способів, інструментів і 
міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється взаємний 
платіжно-розрахунковий оборот у рамках світового господарства. 

Національна валюта – встановлена законом грошова одиниця 
даної держави.  

Валютний блок – це угруповання країн на основі валютно-
економічного домінування держав, що очолюють такий блок, шляхом 
прикріплення до їхньої валюти валют країн – учасниць блоку. Ці 
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блоки, як правило, офіційно не оформлювалися певними угодами, а 
формувалися стихійно на основі вже існуючих відносин політичної, 
економічної та фінансової залежності слабких країн, що розвиваються, 
від могутніх капіталістичних держав – колишніх метрополій. 

Валютні зони порівняно з валютними блоками є більш 
високою формою регіональних валютних об'єднань, які утворилися на 
базі валютних блоків. Це валютні угруповання країн, що сформувалися 
під час Другої світової війни і після її закінчення з метою проведення 
узгодженої політики у сфері міжнародних валютних відносин. 

Європейська валютна система – специфічна організаційно-
економічна форма відносин країн ЄЕС у валютній сфері, спрямована 
на стимулювання інтеграційних процесів, зменшення амплітуди 
коливань курсів національних валют та їх взаємну ув'язку.  
 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Надайте розгорнуте визначення наступним поняттям: 
«валюта», «національна валюта», «світова валюта». 

2. Зазначте, на основі чого складаються і розвиваються 
міжнародні валютні відносини? 

3. Яким чином міжнародні валютні відносини пов'язані з 
внутрішніми грошовими відносинами? 

4. Визначте основні елементи національної валютної системи.  
5. Вкажіть конструктивні елементи світової валютної системи 

та надайте їм характеристику. 
6.  Надайте класифікацію валют за критеріями та видами. 
7. Визначте послідовності еволюціного розвитку Світової 

валютної системи.  
8. Вкажіть основні принципи функціонування: Парижської 

валютної системи; Генуежської валютної системи; Бреттон-Вудської 
валютної системи; Кінгстонської (Ямайської) валютної системи. 

9. Визначте сутність валютного блоку та його основних видів. 
10.  Які фактори впливають на створення валютних блоків? 
11.  Виділіть головні ознаки валютної зони. 
12.  Охактеризуйте найбільші історично існуючі валютні зони. 
13.  Чому Економічний і валютний союз (ЕВС) є найбільш 

високо-розвинутою і досконалою формою розвитку регіональних 
валютних угруповань? 

14. Які існують зобов’язання Європейськї валютної ситсеми 
щодо валютних курсів, кредитної допомоги та розрахункової одиниці? 
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15. Визначте етапи створення валютного союзу в рамказ 
Маастрихського договору. 

16. Які склалися вимоги Європейського Союзу щодо фінансово-
економічних показників країн, які бажають користуватися евро? 

 
 

Проблемні питання: 
 

1. Розкрийте причини кризи Бреттон-Вудської валютної 
системи. 

2. Чому існує протистояння євро/долар в сучасних умовах? 
3. Чому наявність валютного ринку вигідна для всіх учасників 

валютного ринку? 
4. Чому постійно зростають обсяги купівлі-продажу валюти на 

валютному ринку? 
5. Чим викликана необхідність формування регіональних 

валютно-фінансовихугрупуваннь? 
 

 
Ситуаційне завдання: 

 
Сучасний етап розвитку світової валютної системи свідчить, що 

в умовах загальної світової капіталізації у багатьох країнах стали на 
цей шлях ринкового розвитку радикально змінилася природа і роль 
грошей в економічному процесі цих країн. Якщо раніше гроші 
виступали як проміжний момент товарної угоди і як засіб 
накопичення багатства, то тепер головна роль грошей полягає в тому, 
що вони є необхідною передумовою кругообігу капіталу і його 
невід'ємний елемент. Гроші стали потрібні, щоб запустити в роботу 
продуктивний капітал, надати йому рух і постійно підтримувати цей 
рух, для чого їм самим потрібно постійно бути в русі. В ході цього 
руху цінність капіталу зростає, а це значить, що в адекватній мірі 
повинна зростати і сума грошей, в якій ця цінність виражається. 

Однак в результаті встановлення Ямайської валютної системи, 
коли більшість розвинених країн із березня 1973 перейшло до 
режиму плаваючих валютних курсів. Долар США став виконувати 
функцію міжнародного засобу платежу та став мати беззаперечну 
перевагу в структурі валютних резервів країн світу, що обґрунтовано 
викликає стурбованість учасників ринку. Так наприклад, Ху Цзіньтао 
(державний діяч КНР) відкрито заявив, що світова валютна система, 
заснована на доларі, - «пережиток минулого». Саме вона в останні 
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роки все частіше провокує фінансові кризи. 
Склалася парадоксальна ситуація коли стан світової економіки 

багато в чому стала залежна від стану справ в економіці Сполучених 
Штатів. При цьому національний борг США перевищив ВВП країни 
і становить вже понад 16 трлн. дол. і продовжує зростати. При 
прийнятті третього валютного пом'якшення загальний федеральний 
борг США досягнувши $ 16,4 трильйона і складе більше 100% 
валового внутрішнього продукту, що набагато вище співвідношення 
боргу Іспанії до її ВВП і приблизно стільки ж, скільки в Португалії. 
Таким чином, цінність капіталу зростає, а це значить, що в 
адекватній мірі повинна зростати і сума грошей, в якій ця цінність 
виражається в програмах кількісного пом'якшення прийнятих 
Федеральною резервною системою (ФРС) США. 

У 1960-х рр. Р. Триффін (американський економіст 
бельгійського походження. Викладав в Єльському університеті. 
Критик теорії монополістичної конкуренції Е. Чемберліна. Лауреат 
премії Френка Сейдман) вперше зазначив, що основна перевага для 
країни-емітента резервної валюти, полягають в тому, що 
перетворення грошових одиниць в резервну валюту по суті 
рівносильне для держави-емітента отримання безпроцентної позики 
в обсязі, в якому ця валюта обслуговує потреби в резервах. Таким 
чином, справедливий висновок про те, що з урахуванням розвитку 
тенденцій глобалізації на перше місце серед переваг резервної 
валюти виходить фактор перерозподілу глобального капіталу на 
користь країн, що емітують валюти, що мають статус резервних. 

Колапс найбільших американських банків, рецесія економіки 
Сполучених Штатів, їх зростаюча зовнішня заборгованість і 
державний борг теоретично розглядалися як чинники, які повинні 
були привести до істотного послаблення позицій долара на світовій 
арені. Однак замість цього американська валюта показала рекордне 
зміцнення і виступила в якості «тихої гавані» в найбільш гострій фазі 
глобальної фінансової кризи. США діють як «споживач останньої 
інстанції», отримуючи при цьому велику безпроцентну позику від 
решти світу. 

 
Запитання до тексту: На вашу думку, що впливає на 

зміцнення американського долара, незважаючи на тривалу кризу 
світової валютної системи? 
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Тема 2. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами основних питань регулювання міжнародних валютно-
фінансових відносин, спонукання їх до колективного творчого 
обговорення, оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем 
в рамках теми, активізування до самостійного вивчення наукової та 
методичної літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Зміст валютно-фінансової політики держави, характеристика 
її форм та методів впливу. 

2. Застосування методів прямого втручання держави у механізм 
формування валютних курсів. 

3. Характеристика видів захисних обмежень та застережень в 
політиці державного втручання 

4. Шляхи створення сприятливих умов для залучення 
іноземного капіталу в націальну економіку 

5. Причини створення та характерні особливості сеціальних 
(вільних) економічних зон та наслідки їх розвитку для національних та 
світової економік. 

6. Основна мета та особливості створення офшорних зон.  
 

 
Завдання які стоять перед студентом: 

 
� розкрити основний зміст валютно-фінансової політики 

держави, надаит характеристику її форм та методів впливу; 
� описати сутність процесу валютного регулювання в 

державі;  
� розкрити зміст понять «валютні обмеження» та «валютні 

застереження»; 
� охарактеризувати наступні види захисних обмежень та 

застережень: валютних клірингів, валютну блокаду, мультивалютні 
застереження;  

� виділити шляхи створення сприятливих умов для 
інвестування іноземного капіталу, гарантій його збереження та 
прибуткової віддачі; 
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� визначити чинники, які враховуються при створенні ВЕЗ, 
як правило;  

� розкрити особливості ведення офшорного бізнесу, 
виділити найприбутковіші сфери його застосування. 
 
 

Опорні поняття: 
 

Валютне регулювання – одна з форм державного регулювання 
міжнародних економічних відносин, спрямована на регулювання 
міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою та 
валютними цінностями з метою урівноваження платіжних балансів, 
зміни структури імпорту або його обмеження, скорочення платежів за 
кордон, концентрації валютних ресурсів у руках держави. 

Облікова (дисконтна) політика означає зміну облікової ставки 
центрального банку з метою регулювання валютного курсу, шляхом 
впливу на рух короткострокових капіталів. Облікова політика – це 
традиційний метод регулювання валютного курсу.  

Політика кредитної експансії («дешевих грошей») спрямована 
на стимулювання кредитних операцій у розрахунку на те, що більш 
сприятливі умови кредитування будуть спонукати до господарської 
активності, зростання виробництва і залучення іноземного капіталу. 

Ліберальна політика кредитної експансії спричиняє зниження 
валютного курсу, і навпаки, політика кредитної рестрикції породжує 
тенденцію до підвищення валютного курсу. 

Девізна політика спрямована на регулювання валютного курсу 
шляхом купівлі та продажу іноземної вал юти (девіз).  

Валютний демпінг використовується для експорту товарів 
шляхом застосування спеціальних занижених валютних курсів, які 
відображають зовнішнє знецінення валюти у розмірах, що 
перевищують знецінення грошей на внутрішньому ринку країни, яка 
експортує товари та послуги.  

Штучно завищений валютний курс спричиняє протилежний 
економічний ефект, коли на одиницю вивезеного за кордон товару 
країна, за рахунок імпорту, одержує більшу кількість товарів і послуг. 
Цим також порушується еквівалентність міжнародного обміну, але 
вже на користь цій країні. 

Девальвація і ревальвація є традиційними методами валютного 
регулювання, які хоч і меншою мірою, ніж це було за часів дії 
золотомонетного стандарту, все ж знаходять застосування і в практиці 
сучасних грошово-валютних відносин. Сутність дії цих двох 
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протилежних явищ полягає у відповідному зниженні або підвищенні 
валютного курсу. 

Валютні обмеження передбачають організацію і здійснення 
компетентними органами відповідних країн спеціальних заходів 
валютного контролю з метою врівноваження платіжних балансів і 
підтримання курсів національних валют.  

Валютний кліринг — угода між двома урядами двох і більше 
країн про обов’язковий взаємний залік міжнародних вимог і 
зобов’язань. 

Валютна блокада – припинення або обмеження валютно-
фінансових відносин із блокованою країною, аж до заморожування в 
банках валютних цінностей держави та валюти приватних осіб з метою 
здійснення на неї економічного і політичного тиску. 

Валютні захисні застереження спрямовані на усунення або 
обмеження валютного ризику в торговельно-економічних відносинах 
із країнами, розрахунки з якими здійснюються у вільно конвертованій 
валюті, а також тими з них, де розрахунки здійснюються за клірингом.  

Вільна економічна зона – це частина території держави, на якій 
встановлено вільний режим для іноземних інвестицій і пільгові 
економічні умови (сприятливий валютний режим, податкові пільги, 
низькі митні ставки, особливість трудового законодавства тощо). 

Офшорні зони – це невеликі держави чи території, що 
залучають іноземні капітали через надання податкових та інших пільг 
у проведенні фінансово-кредитних операцій з іноземними резидентами 
і в іноземній валюті.  
 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Надайте розгорнуте визначення наступним поняттям: 
«валютно-фінансова політика держави», «валютне регулювання». 

2. Чим забезпечується валютне регулювання? 
3. Хто здійснює валютне регулювання в країнах ринкової 

економіки? 
4. Які існують форми валютної політики держави? Надайте їм 

харатктеристику.  
5. Чому в сучасних умовах ефективність облікової політики 

значно зменшилася? 
6.  В яких умовах використовується політика кредитної 

рестрикції («дорогих грошей»), а в яких кредитної експансії 
(«дешевих грошей»)? 
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7. На що спрямована девізна політика держави?  
8. Наведість світовий приклад масової валютної інтервенції. 
9. Чому відбувається штучне завищення валютного крсу в 

країні? 
10. У чому полягає сутність дії цих двох протилежних явищ: 

девальвації та ревальвації? 
11. Система валютного контролю за здійсненням валютних 

операцій часом ослаблюється, часом стає жорсткішою. Чим це 
зкмовлено? 

12.  Який валютний кліринг застосовують у практиці 
міжнародних розрахунків? 

13.  Який економічний зміст має валютна блокада. Еведіть 
світовий приклад багатосторонньої валютної блокади. 

14. На що спрямовані валютні захисні обмеження та 
застереження? У чому їх різниця? 

15.  Які існують засоби залучення іноземних інвестицій? 
16. Які СЕЗ створено в Україні?  
17. Хто у світі займається офшорним бізнесом? Визначте центри 

та сфери його найбільшого застосування. 
18. Визначте переваги та недоліои створення офшорних зон для 

світової економіки. 
 

 
Проблемні питання: 

 
1. Чи має змінюватися ставлення до набору заходів обмеження 

використання валюти, який в наших умовах складає «валютну 
політику держави»? 

2. Чому лібералізація поточного рахунку та руху капіталу, з 
огляду на міжнародний досвід є необхідним кроком для досягнення 
стійкого економічного зростання країни? 

3. Чому Національний банк України (НБУ) у 2014 році прийняв 
рішення відмовитися від жорсткої прив'язки гривні до американського 
долара, і заявив про перехід до гнучкого системі формування 
офіційного курсу національної валюти на основі результатів торгів на 
міжбанківському валютному ринку? 

4. Як девальвація впливає на національний експорт? 
5. Чому в Україні постійно проявляється «небажаний» сценарій 

відсутності стійких вигод від девальвації для платіжного балансу? 
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Ситуаційне завдання: 

Світова практика вказує і на численні негативні наслідки 
«зняття» тиску на макроекономічне середовище через девальвацію, 
насамперед, у країнах, що розвиваються.  

Так, у Мексиці у грудні 1994р. уряд оголосив про впровадження 
політики контрольованої девальвації (як реакція на напруженість на 
валютних ринках країни). Проте насправді захистити песо вдавалося 
тільки протягом кількох днів після оголошення нової курсової 
політики – подальші девальваційні хвилі разом зі стрімкими 
зростаннями процентних ставок не в змозі були стримати навіть 
масовані фінансові допомоги з боку США та міжнародних фінансових 
інститутів.  

 

 
Рис. 2.1. – Мексика: валютний курс до долара та процентна 

ставка на грошових ринках. 
 
Подібний розвиток є характерним для висхідних країн загалом, і 

в усіх випадках лише «заспокоєння» на валютних ринках і 
встановлення нових паритетних курсів повертало процентні ставки до 
«звичного» рівня. Поряд з цим, реальний сектор ще довгий час може 
перебувати у стані негативних очікувань і демонструвати помітні 
позитивні зміни лише в середньостроковій перспективі за відновлення 
довіри до монетарної влади країни. 

 
Запитання до тексту: Яким чином послаблення національної 

валюти у висхідних країнах вплинуло на: процентні ставки, 
інфляційний тиск та виробництво і доходи країни? 
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Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 

ВАЛЮТНО РИНКУ 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами особливостей функціонування міжнародного валютного 
ринку, спонукання їх до колективного творчого обговорення, 
оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем в рамках 
теми, активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Сутність валютного курсу та функцій, що він виконує. 
2. Режими валютних курсів. 
3. Особливості визначення ринкових валютних курсів. 

Курсоутворення. Котурування. 
4. Методи розрахунку крос-курсів. 
5. Валютний ринок, як економічна категорія. 
6. Основні особливості сучасних валютних ринків. 
7. Валютний ринок України. 
8. Світові ринки золота. 
9. Міжнародний ринок акцій. 
10. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок. 
11. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних 

паперів. 
 

 
Завдання які стоять перед студентом: 

 
� розкрити основний зміст валютного курсу, факторів, що на 

нього іпилвають та функцій, що він виконує; 
� визначити принципи курсоутворення та котирування;  
� провести апробацію методів розрахунку крос-курсів на 

реальних прикладах; 
� розгорнуто охарактеризувати економічну категорію 

«валютний ринок»;  
� визначити сучасні основні особливості розвитку валютних 

ринків, виділити  сучасні Центри економічної сили; 
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� назвати спеціальні центри торгівлі золотом та визначити 
принципи їх функціонування; 

� визначити структуру ринку цінних паперів; 
� визначити місце та роль фондових бірж на міжнародному 

ринку цінних паперів. 
 
 

Опорні поняття: 
 

Валютний курс – це співвідношення між валютами окремих 
країн або «ціна» валюти однієї країни, що виражена в іноземних 
грошових одиницях або міжнародних валютних одиницях. 

Фіксований валютний курс передбачає наявність певного 
офіційного паритету, який підтримують органи державного валютного 
контролю. 

Плаваючий валютний курс змінюється залежно від ринкового 
попиту і пропозиції валюти на ринку, що в свою чергу, залежить від 
стану платіжного балансу країни, відсоткових ставок, темпів інфляції, 
валютних інтервенцій. Розрізняють: 

Змішаний валютний курс характеризується груповим 
плаванням із внутрішніми і зовнішніми валютними курсами, спільним 
плаванням стосовно будь-якої іншої валюти поза власною системою.  

Ринковий валютний курс – розраховується на валютних біржах 
або у розрахунках між банками при здійсненні міжнародних платежів, 
здійснюючи купівлю-продаж інвалюти та формуючи, таким чином, 
попит і пропозицію інвалют.  

Курс покупця (bid rate) – курс, за яким банк купує валюту. 
Курс продавця (offer rate) – курс, за яким банк продає іноземну 

валюту за національну. 
Середній курс – середнє арифметичне курсів продавця і 

покупця. 
Маржа – різниця між курсами продавця і покупця. 
Крос-курс – співвідношення між двома валютами, яке виражене 

через їх курс до третьої валюти. 
Форвардний курс – це ціна валюти в певний момент в 

майбутньому.  
Курс «спот» – це обмінний курс купівлі-продажу, який 

використовується для валютних операцій без будь-якої попередньої 
угоди для здійснення майбутньої купівлі-продажу.  
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Паритет купівельної спроможності (ПKС) – співвідношення 
грошових одиниць в залежності від їх купівельної спроможності на 
ринках відповідних країн.  

Котирування валют – фіксація курсу національної грошової 
одиниці в іноземній на даний момент. 

Пряме котирування – вартість одиниці іноземної валюти, 
виражається у національній валюті.  

Зворотне котирування – вартість одиниці національної  
валюти, виражається у іноземній валюті.  

Повне котирування – курс покупця і продавця, згідно яким 
банк купить або продасть іноземну валюту за національну: 

Фіксинг – процедура котирування, яка складається з визначення 
і реєстрації міжбанківського курсу шляхом послідовного зіставлення 
попиту та пропозиції по кожній валюті. 

Валютний ринок, як економічна категорія – це система 
стійких економічних та організаційних відносин, пов'язаних з 
операціями купівлі – продажу іноземних та платіжних документів в 
іноземних валютах. 

Валютна інтервенція – втручання центрального банку в 
операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної 
валюти за допомогою купівлі-продажу іноземної валюти.  

Ринок євровалют – частина світового ринку позичкових 
капіталів, на якій банки здійснюють безготівкові депозитно-позичкові 
операції у інвалютах за межами країн – емітентів цих валют, тобто у 
євровалютах.  

Євровалюта – це іноземна валюта, якою здійснюються операції 
за межами країни-емітента цієї валюти. 

Міжбанківський валютний ринок України - це сукупність 
відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами 
ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-
нерезидентами), а також між суб'єктами ринку і Національним банком. 

Акція – це цінний папір без встановленого строку обігу, який 
свідчить про внесення певного паю в статутний фонд акціонерного 
товариства, дає право на участь в управлінні ним, одержанні частини 
прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у 
випадку ліквідації акціонерного товариства. 

Облігація – це боргове зобов'язання позичальника перед 
кредитором, яке оформляється не кредитною угодою, а продажем-
купівлею спеціального цінного папера.  
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Єврооблігації – це боргові зобов'язання, що є одним із видів 
цінних паперів, котрі випускаються позичальниками при отриманні 
довготермінових кредитів на євроринку.  

Первинний ринок цінних паперів – економічний простір, яким 
цінний папір проходить від свого емітента до першого покупця.  

Вторинний ринок цінних паперів – економічний простір, де 
продаються і купуються уже випущені запозичення між різними 
закордонними інвесторами.  

Фондова біржа – це організаційно оформлений і регулярно 
функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними 
паперами.  

Лістинг – допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі 
або позабіржовій торговельній системі і здійснення попереднього і 
наступного контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів 
умовам та вимогам, встановленим у правилах біржі або іншого 
організатора торгівлі. 
 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Що таке валютний курс та які фактори впливають на його 
розміри? 

2. Які функції виконує валютний курс? 
3. Які режими валютних курсів використовують міжнародній 

практиці? 
4. Який курс використовується центральними банками в якості 

офіційного та як він визначається?  
5. Визначте різновиди валютного курсу, які визначють в 

залежності від виду угод. 
6.  У чому основний зміст паритету купівельної спроможності 

(ПKС) та з якою митою його використовують у світовий валютній 
практиці? 

7. Розкрийте сутність прямого та зворотнього котрування 
валют.  

8. Наведість приклади трьох методів розрахунку крос-курсів, 
які найчастіше використовують на практиці. 

9. Надайте визначення валбтного курсу: 1) у широкому 
розуміння; 2) як економічної категорії; 3) з інституціональної точки 
зору. 

10. Визначте сучасні особливості розвитку та фінкції валютного 
ринку. 
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11. Яким чином відбувається взаємовідносини учасників 
валютного ринку. Можна представити процес схематично. 

12.  З якою метою проводять валютну інтервенцію? 
13.  Представте еволюцію розвитку ринку євровалют. 
14.  У чому полягає специфіка дії процентних ставок євровалют? 

Зазначте види процентник ставок. 
15.  Представте та охарактеризуйте структуру валютного ринку 

України? 
16. У чому полягає сецифічність функціонування світового 

ринку золота?  
17. Що осначає поніття «статус золота»?. 
18. Визначте випадки, в яких здійснюється емісія акцій. 
19. З якою метою створено міжнародний ринок облігацій? 
20. Чому первинний та вторинний ринок цінних паперів 

вважається економічним простором? 
 
 

Проблемні питання: 
 

1. Які системи валютних курсів найбільше поширені і чому? 
2. Проаналізуйте недоліки та перевага систем фіксованих, 

пасивних та планових валют-них курсів з точки зору застосування їх у 
країнах з перехідною економікою 

3. Поясніть, чи впливає на стан курсу мексиканської 
національної одиниці інформація про те, що запаси нафти в Мексиці 
виявилися набагато меншими, ніж повідомлялося раніше? 

4. Чому наявність валютного ринку вигідна для всіх учасників 
валютного ринку? 

5. Чому в чистій системі гнучких валютних курсів немає 
прямих впливів зовнішнього валютного ринку на пропозицію грошей? 
Чи це означає, що зовнішній валютний ринок не впливає на монетарну 
політику? 

 
 

Ситуаційне завдання: 

У І половині 1980-х років стрімке зміцнення американського 
долара (внаслідок політики «рейганоміки») відносно інших валют 
розвинутих країн (насамперед, європейських) призвело на 
поглиблення макроекономічних дисбалансів. Особливо небезпечним 
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було нарощування торговельного дефіциту США, а також значних 
бюджетних надлишків Німеччини та Японії.  

Одним з інструментів зменшення дисбалансів мало стати 
зниження вартості долара і, відповідно, посилення інших валют, що 
мало б збалансувати експортні та імпортні потоки між економічно 
найкрупнішими країнами, а з тим і зміцнити глобальне 
макроекономічне середовище. Саме на це була спрямована Угода 
«Плаза» (готель у Нью-Йорку, де відбувалась зустріч фінансового 
керівництва США, Великої Британії, Західної Німеччини, Франції та 
Японії).  

Звичайно, йшлося не про формальну зміну значень валютних 
курсів, а широкий спектр фіскальних і монетарних заходів. Так, 
США брали зобов’язання скоротити бюджетний дефіцит і знизити 
процентні ставки, інші ж країни готові були ставки підвищити. 
Німеччина мала знизити фіскальний тиск, а Японія посилити йєну 
тощо. Хоча далеко не всі зобов’язання були виконані повністю, 
проте застосовані заходи разом з широкими взаємними 
інтервенціями призвели до бажаної динаміки валютних курсів – 
упродовж двох наступних років долар втратив приблизно половину 
своєї вартості  

 

 
 
Рис. 1.1. – Валютні курси німецької марки та британського 

фунту до американського долара 
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Рис. 1.2. - Спільне коливання європейських валют 
 
Зважаючи на ситуацію, яка склалася, провідними країнами 

(США, Канада, Велика Британія, Західна Німеччина, Франція, 
Японія) у 1987р. було досягнуто Луврської угоди, за якою також 
передбачалось узгоджене застосування інструментів фіскальної і 
монетарної політики в різних країнах, завдяки чому валютні курси 
основних валют мали б довгостроково стабілізуватись на рівні, 
близькому до діючого на час ухвалення Угоди. Принаймні в 
середньо-строковій перспективі цього вдалося досягти. 

 
Запитання до тексту: Чим була зумовлена необхідність 

прийняття Луврської угоди? 
 

 
Рекомендована література 

 
Основна: 

1. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі : 
конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова. – Х. : 
Видавництво «Форт», 2016. – 156 с. 

2. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник для 
ВНЗ. – 5-те вид. перероб. і доп. / Боринець С.Я. – К., 2008. – 582 с. 

3. Козак, Ю. Г., Міжнародні фінанси [Текст]: навч. посіб. / Ю. 
Г. Козак, Н. С. Логвинова. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 640 с. 

 
Допоміжна: 

4. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм 
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зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В. К. Васенко. – Мін-
во освіти і науки України, СумДУ. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с. 

5. Альохін Б.І. Ринок державних цінних паперів: навч. посібник 
/ Б.І. Альохін.- М .: Магістр: ИНФРА-М, 2012. – 192 с.  
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Тема 4. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ І 
ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами порядку вдкриття і ведення валютних рахунків, 
спонукання їх до колективного творчого обговорення, оволодіння 
науковими методами аналізу явищ і проблем в рамках теми, 
активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Сутність валютного рахунку. Право відкриття валютного 
рахунку в Україні. 

2. Поточні та депозитні банківські рахунки в іноземній валюті. 
3. Ідентифікація клієнтів банками. 
4. Порядок відкриття поточних рахунків: субєктами 

господарювання, іноземними представництвам, міжнародними 
організаціям. 

5. Регулювання процедури проведення операцій за валютними 
рахунками клієнтів. 

 
 

Завдання які стоять перед студентом: 
 

� розкрити сутність валютного рахунку та особливостей 
відкриття валютних рахунків в Україні відповідно чинного 
законодавством порядку; 

� визначити види банківських рахунків в іноземній валюті та 
надати їм характеристику;  

� пояснити як відбувається процес відкриття валютного 
рахунку за поточними операціями; 

� визначити які функції виконує банк по відношенню до 
своїх клієнтів, які відкривають валютниі рахунки; 

� вказати документи, які є підставою для ідентифікації 
клієнта (фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка 
уповноважена діяти від імені клієнта – юридичної особи) банком; 

� визначити порядок відкриття поточних рахунків: 
субєктами господарювання, іноземними представництвам, 
міжнародними організаціям.; 
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� визначити місце та роль фондових бірж на міжнародному 
ринку цінних паперів. 
 
 

Опорні поняття: 
 
Валютний рахунок – це рахунок, який відкривається в 

комерційному банку для зберігання іноземної валюти і здійснення всіх 
видів банківських операцій. 

Фізичні особи – громадяни України, іноземці, особи без 
громадянства, які не займаються підприємницькою діяльністю: 

Фізичні особи-нерезиденти – іноземці, особи без громадянства, 
громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами 
України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території 
України. 

Фізичні особи-резиденти – громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства, які мають постійне місце проживання на території 
України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном. 

Фізичні особи-підприємці – суб'єкти господарювання, які 
здійснюють підприємницьку діяльність. 
юридичні особи-нерезиденти - юридичні особи з місцезнаходженням 
за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства 
іноземної держави. 

Юридичні особи-резиденти – юридичні особи з 
місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою 
діяльність на підставі законів України. 

Відокремлений підрозділ – філія, представництво, відділення 
або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної 
особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента. 

Іноземні представництва – іноземні дипломатичні, 
консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи 
міжнародних організацій, що користуються імунітетом і 
дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, 
іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних 
осіб-нерезидентів в Україні 

Нерезиденти-інвестори – суб'єкти, які провадять інвестиційну 
діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені 
відповідно до законодавства інших країн;  

Офіційні представництва – іноземні дипломатичні, 
консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що 
користуються імунітетом і дипломатичними привілеями. 
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Постійні представництва – представництва юридичних осіб-
не-резидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що 
представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів. 

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту 
на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-
касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до 
умов договору та вимог законодавства України. 

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається 
банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що 
передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без 
зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають 
поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов 
договору.  

Місцезнаходженням (місцем проживання) власника рахунку 
– суб'єкта господарювання, вважається місцезнаходження (місце 
проживання), зазначене в свідоцтві про державну реєстрацію. 

Підставою для ідентифікації клієнта – фізичної особи, його 
довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені 
клієнта - юридичної особи, є такі ряд встановлених законом України 
документів. 

Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, 
що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі «Відмітки 
банку». 

 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Хто має право на відкриття валютного рахунку в Україні, 
відповідно чинного законодавством порядку? 

2. Які валютні рахунки відносять до поточних? 
3. Коли відкривається вкладний (депозитний) рахунок? 
4. Що таке договір банківського рахунку? 
5. Коли здійснюються видаткові операції за рахунком 

відокремленого підрозділу юридичної особи-підприємця? 
6. Як впливає місцезнаходженням (місце проживання) 

власника рахунку  на порядок проведення валютних операцій в банку? 
7. Як дії має провести майбутній власник валютного рахунку, 

якщо документи, подані ним для відкриття рахунків в країні 
базування, були видані йому на території іноземної держави? 

8. Для чого проводиться процедура ідентифікації клієна банком 
при відкритті валютного рахунку? 
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9. Вкажіть документи, які є підставою для ідентифікації клієнті 
банком. 

10.  У якому випадку банк має право відкрити рахунок фізичній 
особі-резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй 
ідентифікаційного номера платника податків? 

11. За яких умов ідентифікація клієнта банку, що відкриває 
рахунок, не є обов'язковою? 

12. Як відбувається процес відкриття поточного рахунку в банку 
субєктом господарювання, за умови, що раніше він не мав в цьому 
банку рахунків? 

13.  Які документи не подають юридичні особи публічного 
права, які діють на підставі законів при відкритті рахунку?  

14. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому 
банку, то в якому порядку здійснюється відкриття йому поточного 
рахунку в іноземній валюті? 

15. У якому випадку здійснюється банком зміна рахунків 
клієнтів? 

 
 

Проблемні питання: 
 

1. Оцініть важливість контролю уповноважених банків під час 
відкриття і під час ведення валютних рахунків резидентів. 

2. Чому підприємство – резидент відкриває уповноваженому 
банку одночасно два валютних рахунки: поточний і транзитний? 

3. З якою метою в іноземних юрисдикціях широко 
використовуються рахунки умовного зберігання валюти (ескроу)? 

4. Які існують новації у регулюванні банківських валютних 
рахунків? 

5. Чому сьогодні більшість резидентів України (фізичні особи) 
все частіше розглядають можливість використання банківських 
рахунків, відкритих за кордоном? 

 
 

Ситуаційні завдання: 
 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Темп» хоче 
відкрити рахунок в іноземній валюті для здійснення розрахунків з  
іноземними постачальниками. 

Які види банківських рахунків може відкрити товариство? Які 
документи і куди слід подати для відкриття такого рахунку? 
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2. В установу банку «Еліт» надійшла заява від громадянина 

України Васюченка Петра Івановича на відкриття поточного рахунку 
на суму 4000 дол. США.  

Потрібно пояснити: 
- Які документи необхідно подати в банк для відкриття 

поточного рахунку? 
- кі операціїї можуть проводитися за поточним рахунком?  
Дайте обґрунтовану відповідь. 
 
3. Фірма «Маяк» звернулася до банку «Еліт», де відкрито її 

поточний рахунок у національній валюті, з бажанням про відкриття 
рахунку в іноземній валюті. 

Потрібно пояснити: який порядок відкриття рахунку в іноземній 
валюті юридичній особі в установі банку? 

Дайте обґрунтовану відповідь. 
 
4. Фізична особа – нерезидент тимчасово перебуває на 

території України і має бажання відкрити для себе поточний рахунок в 
іноземній валюті в українському банку. Але такій особі керівництвом 
банку було відмовлено у відкритті рахунку у зв’язку з відсутністю 
офіційно визначеного місця її тимчасового проживання під час 
перебування на території України.  

Чи правомірні дії керівництва банку? Відповідь обґрунтуйте на 
підставі чинного законодавства України. 

 
 

Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі : 

конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова. – Х. : 
Видавництво «Форт», 2016. – 156 с. 

2. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник для 
ВНЗ. – 5-те вид. перероб. і доп. / Боринець С.Я. – К., 2008. – 582 с. 

3. Кривов’яз, Т. В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції 
в банках : навч. посіб. / Т. В. Кривов’яз, М. І. Сивульський. – К.: Унів. 
кн., 2009. – 327 с. 

 
Допоміжна: 

4. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм 
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2007. – 88с . 

8. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління 
НБУ від 12.11.2003 № 492. / Верховна Рада України. – Офіційний 
текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. 

9. Положення про відкриття та функціонування 
кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів в 
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у 
гривнях: постанова Правління НБУ від 26.03.1998 № 118. / Верховна 
Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0231-98.   

10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні: постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 / Верховна 
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Закон України прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада 
України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону: 
http://www.zakon1.rada. gov.ua/ cgi-bin/law/main.cgi. 
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РОЗДІЛ ІІ. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА 
СВІТОВОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 

 
 

Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 
ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами особливостей здійснення валютних операцій, спонукання 
їх до колективного творчого обговорення, оволодіння науковими 
методами аналізу явищ і проблем в рамках теми, активізування до 
самостійного вивчення наукової та методичної літератури, 
формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Загальна характеристика валютних операцій. 
2. Характерні риси міжнародного ринку обміну валют. 
3. Конверсійні валютні угоди з негайною поставкою. 
4. Характеристика угод типу «спот». 
5. Стандартні умови укладання депозитних угод. 

 
 

Завдання які стоять перед студентом: 
 

� розкрити поняття та сутність валютних операцій;  
� навести класифікацію валютних операцій;  
� з’ясувати визначення курсу купівлі та продажу валюти за 

прямим та непрямим котируванням валют;  
� вказати види конверсійних валютних угод з негайною 

поставкою; 
� надати характеристику угод типу «спот»; 
� визначити стандартні умови укладання депозитних угод.  
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Опорні поняття: 

 
Валютні операції – це операції пов'язані з: переходом права 

власності на валютні цінності, за винятком тих, що здійснюються між 
резидентами у валюті України; використанням валютних цінностей у 
міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням 
заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні 
цінності; ввезенням, переказуванням і пересиланням по території 
України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за кордон 
валютних цінностей. 

Дата валютування – дата виконання умов угоди, тобто 
фізичного переміщення грошових коштів; день реалізації угоди 
купівлі-продажу валюти. 

Конверсійні операції – це угоди агентів валютного ринку з 
купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової валюти 
однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на 
визначену дату.  

Угоди з негайною поставкою – купівля-продаж валюти на 
умовах її поставки банками-контрагентами не пізніше ніж на другий 
банківський день з дня укладання угоди за курсом, що зафіксований на 
момент її укладання. 

Угоди today – конверсійна операція з датою валютування в день 
укладання угоди. 

Угоди tomorrow – конверсійна операція з датою валютування на 
наступний робочий банківський день за днем укладання угоди. 

Угоди spot – конверсійна операція з датою валютування на 
другий робочий банківський день з дня укладання угоди.  

Дата розрахунку за договором – це дата валютування оскільки 
це день, коли валюти в належній сумі доставляються на банківські 
рахунки партнерів за угодою.  

База для проведення операцій «спот» - кореспондентські 
відносини між банками. 

Курси «спот» - це поточні ціни купівлі і продажу за «спот»- 
угодою у валюті. 

Денний спред – найнижчі і найвищі курси на Лондонському 
ЕХ-ринку на цей день. 

Курси закриття в Лондоні – це курси попиту і пропозиції на 
кожну валюту (банківські ціни продажу і купівлі) 

Ліміти незавершених операцій – загальна сума валютних угод, 
за якими ще не надійшла інформація про переказ валюти.  
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Поточні контролюючі питання: 

 
1. Надайте визначення валютноих операцій згідно ДЕКРЕТУ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ про систему валютного 
регулювання і валютного контролю. 

2. З якою метою здійснюються валютні операції? 
3. Які дві дати слід розрізняти, здійснюючи будь-яку валютну 

операцію? 
4. Визначте характерні риси міжнародного ринку обміну валют 

(Forex)? 
5. Зазаначте класифікаційні ознаки валютних операцій? 
6. Що представляють собою конверсійні операції? 
7. Яка мета здійснення конверсійних операцій? 
8. Надайте класифікацію конверсійних валютних операцій? 
9. У чому специфіка здійснення операцій з негайною 

поставкою? 
10.  Надайте розгорнуту характеристику валютним операціям 

типу «спот»? 
11. Що в міжнародній практиці представляє собою електронна 

система «SWIFT»?  
12. Що таке валютна позиція? Назвіть її види.  
13. Які існують стандартні умови укладання депозитних угод? 

 
 

Проблемні питання: 
 

1. Які існують проблеми та перспективи розвитку ринку 
валютних операцій в Україні? 

2. Проаналізуйте, як відбувається регулювання валютних 
операцій з боку Національного банку України? 

3. З якою метою встановлюються ліміти валютних позицій? 
4. Чи можна сказати, що в умовах хаотично структурованої 

економіки України валютні відносини мають ознаки 
хаотичності?Якщо так, то чим це викликано? 

5. Чому валютні операції з негайною поставкою є 
наймобільнішим елементом валютної позиції? 
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Ситуаційне завдання: 
 

Нині електронний бізнес активно поширюється на території 
України та за її межами. Особливо цьому сприяє криза, в якій кількість 
безробітних, а, отже, бажаючих заробити стає дедалі більше, що і 
спричиняє ряд проблем валютного трейдингу. 

Професія валютного трейдера набула популярності відносно 
нещодавно – із розвитком ринку Форекс, хоча трейдерами називають 
не тільки тих, хто працює на ринку Форекс, а й біржових торговців в 
цілому. 

Із розвитком електронного бізнесу до професії валютного 
рейдера стали долучатись не фахові спеціалісти - ті, хто не мають 
спеціальної підготовки. Це спричинило ряд проблем, а саме: 

1. Зростання кількості шахрайських публікацій, які начебто 
призначені для навчання трейдера. Останнім часом в мережі Інтернет і 
в паперовому вигляді з'являється чимало публікацій начебто 
безпрограшних стратегій гри на ринку Форекс або ж пропозицій 
пройти навчання. Серед них важко виділити гідні і оманливі, що часто 
стає причиною потрапляння потенційних трейдерів до шахрайських 
тенет. 2. Відсутність або ж недосконалість викладання біржової справи 
у вищій школі в Україні. Справа у тому, що валютний трейдинг як 
такий майже не викладається, а викладання біржової справи 
здебільшого відбувається доволі обмежено. 3. Захоплення Всесвітньої 
інформаційної мережі оманливими пропозиціями та стратегіями, 
правильність яких можуть довести чи спростувати лише фахівці. 
Натомість запрошення до співпраці для здійснення операцій на ринку 
Форекс лунають для кожного. Незважаючи на істотні проблеми, 
пов'язані з шахрайством у сфері валютного трейдингу як складової 
електронної комерції, кількість професійних аналітиків ринку Форекс 
дедалі зростає. Для роботи валютного трейдера окрім неабиякої 
теоретичної підготовки у фінансовій сфері фактично необхідно мати 
лише вільний доступ до Інтернет та певну суму на банківському 
рахунку. Сьогодні пропонують стартовий депозит від $10. Відчутний 
же заробіток  можна отримати за депозиту від $100 - за умови, що 
трейдер отримує десяту частину від виграшу і не застосовує занадто 
ризикових тактик. Тобто механізм валютного трейдингу вкотре 
доводить, що електронний бізнес – це сфера підприємницької 
діяльності, що потребує чи не найменшу суму стартового капіталу та 
обсяг матеріально-технічного забезпечення. Натомість електронний 
бізнес найменш захищений законодавчо (тобто довести факти 
шахрайства у разі потреби дуже важко, особливо у пострадянських 
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державах). Це неабиякий «мінус» для тих, хто збирається розпочати 
роботу у цій сфері. 

Інтернет-трейдинг виник завдяки «Українській біржі» відносно 
недавно. Це викликано тим, що завдяки повсюдному проникненню 
інтернету в життя кожної людини, доступ до торгів на біржі став 
цілком реальний для кожного. Поки далеко не всі знайомі з 
можливостями інтернет-трейдінгу, як способу вкладення і 
примноження свого капіталу. Проте вже на даному етапі розвитку 
нашої країни саме це послуга стала кращою альтернативою 
банківським вкладам, купівлі нерухомості для збереження і 
збільшення особистого капіталу. Це означає, що сьогодні кожен може 
купувати і продавати акції, заробляючи на цьому - а це є не що інше, 
як інтернет-трейдинг. 

Інтернет-трейдинг цікавий тим, хто: думає про фінансову 
стабільність і примноженні свого капіталу; не хоче залежати від 
певного місця і часу – торгувати на біржі онлайн можна з будь-якої 
точки планети; готовий постійно вчитися, пробувати нові інструменти 
при торгівлі на біржі - навчальні семінари проводяться часто 
безкоштовно; фінансово грамотний; психологічно стабільним і 
амбіційний. Поява Інтернет-трейдингу в Україні Деякі і зараз 
представляють фондову біржу у вигляді «біржової ями» - великого 
залу, де чоловіки емоційно розмахують якимись папірцями і 
показують один одному щось на пальцях. 

Ті часи давно канули в лету, а шум схвильованих торговців на 
торговому майданчику переріс у шум серверів в офісах бірж по всьому 
світу. Тобто, інвестори отримали можливість торгувати на біржі, 
бачачи все, що на ній відбувається, самостійно приймаючи рішення, і 
миттєво укладаючи угоди, не виходячи з власного будинку, офісу або 
дачі. У 2009 році, після старту «Української біржі», Інтернет-трейдинг 
з'явився і в Україні. 

 
Запитання до тексту: З урахуванням зазначених у тексті 

аспектів визначте, чому в Україні валютний трейдинг лише починає 
розвиватися і які перспективи цього розвитку? 
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Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі : 

конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова. – Х. : 
Видавництво «Форт», 2016. – 156 с. 

2. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська. – 
К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. 

3. Кривов’яз, Т. В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції 
в банках : навч. посіб. / Т. В. Кривов’яз, М. І. Сивульський. – К.: Унів. 
кн., 2009. – 327 с. 

 
Допоміжна: 

4. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм 
зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В. К. Васенко. – Мін-
во освіти і науки України, СумДУ. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с. 

5. Руденко, Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції : навч. посіб. / Л. В. Руденко. – Вид. 2-ге, переробл. і 
допов. – К.: ЦУЛ, 2007. – 632 с.  

6. Івасів Б.С., Комар В.В. Міжнародні розрахунки та валютні 
операції : Навчально-методичний посібник для студентів денної та 
заочно- дистанційної форм навчання – Тернопіль: ТАНГ, 2011. – 208 с. 

7. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-
обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-
правових актів: постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 / 
Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada. gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0021-
03. 

8. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою постанова: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 № 281. / 
Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-
05.  

9. Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс] : 
Закон України прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада 
України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону: 
http://www.zakon1.rada. gov.ua/ cgi-bin/law/main.cgi. 
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Тема 6. ТЕРМІНОВІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами особливостей здійснення термінових валютних операцій, 
спонукання їх до колективного творчого обговорення, оволодіння 
науковими методами аналізу явищ і проблем в рамках теми, 
активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Термінові валютні операції: форвардні валютні угоди. 
2. Валютною спекуляцією як діяльність на фінансовому ринку. 
3. Характеристика форвардного контракту та операцій.  
4. Правила розрахунку форвардного курсу. 
5. Форвардні крос-курси. 
6. Процедура закриття форвардного контракту. 

 

 
Завдання які стоять перед студентом: 

 
� охарактеризувати термінові валютні операції;  
� надати характеристику валютної спекуляцієї як діяльності на 

фінансовому ринку; 
� розкрити сутність форвардної валютної угоди;  
� розраховувати теоретичний форвардний курс;  
� визначити правила розрахунку форвардного крос-курсу;  
� зазаначити умови закриття форвардного валютного 

контракту 
� ознайомитися з порядком здійснення та можливостями 

застосування термінових валютних угод в Україні  
 
 

Опорні поняття: 
 

Термінові (строкові) угоди – угоди про купівлю або продаж 
певного фінансового активу у визначений угодою строк (більше 2 
банківських днів, не рахуючи дня укладання угоди) за ціною, 
визначеною на момент її укладання. 
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Операції «аутрайт» - одинична конверсійна угода з датою 
виконання контракту (датою валютування) більше 2 днів, що 
відрізняється від дати спот. 

Своп-операції – комбінація 2 протилежних конверсійних угод з 
різними датами виконання контракту(датами валютування). 

Валютна спекуляція – діяльність на фінансовому ринку, 
розрахована на отримання прибутку від зміни валютних курсів. Ця 
діяльність передбачає свідоме прийняття валютного ризику. 

Операції «лідз-енд-легз» - це маніпулювання термінами 
здійснення міжнародних розрахунків в очікуванні зміни валютного 
курсу, відсоткових ставок, оподаткування, введення або відміни 
валютних обмежень, погіршання платоспроможності боржника. 

Операції валютного арбітражу – поєднання купівлі/продажу 
валюти з подальшим здійсненням контроперації з метою отримання 
прибутку за рахунок різниці в курсах валюти на різних ринках 
(просторовий валютний арбітраж) або за рахунок курсових коливань, 
протягом певного періоду (часовий валютний арбітраж). 

Форвардний контракт – це угода між банком та клієнтом про 
купівлю або продаж певної кількості іноземної валюти в установлений 
термін (або протягом встановленого періоду) за курсом, який 
визначається в момент укладання угоди. 

Форвардна маржа – премія, коли курс «форвард» вищий за 
курс «спот». 
 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Які угоди відносять до темінових? 
2. Що таке угоди типу «аутрайт»? 
3. Де можуть здійснюватися строкові операції? 
4. Які операції виділяють серед строкових валютних операцій 

спекулятивного характеру? 
5. Хто такі «ведмеді» і «бики»? 
6. У чому зміст операції «лідз-енд-легз»? 
7. Зазаначте основний принцип валютного арбітражу. 
8. З якою метою укладаються форвардні контракти? 
9. Де здійснюються форвардні операції? 
10.  Розкрийте зміст форвардних пунктів, як вони 

розраховуються? 
11. Надайте визначення «премії» та «дисконта» у форвардних 

угодах.  
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12. За якими правилами розраховуються форвардні крос-курси?  
13. Як і за яких умов відбувається закриття форвардного 

валютного контракту? 
 

 
Проблемні питання: 

 
1. Які існують проблеми та перспективи розвитку ринку 

термынових валютних операцій в Україні? 
2. Які переваги та недоліки мають встановлені правила обігу 

форвардних контрактів в Україні? 
3. Компанія ABC бажає використати різницю між процентними 

ставками в британських фунтах стерлінгів та американських доларах. 
Для цього компанія позичає долари, ставки за якими нижчі, та 
конвертує їх у фунти стерлінгів, які розміщує під вищі відсотки. Від 
валютного ризику компанія сподівається захистити себе за допомогою 
форвардного контракту на продаж фунтів за долари. Чи принесуть 
компанії дохід подібні дії? 

4. Оцініть ефективність форвардних контрактів? 
5. Порівняйте конверсійні та терінові операції? 

 
 

Ситуаційне завдання: 
 

В Україні ринки сільськогосподарської продукції є досить 
нестабільними через значні цінові коливання, викликані 
економічними, сезонними, погодними та іншими умовами, та, зокрема, 
через незрілу та нерозвинуту інфраструктуру ринку. 

Захист від несприятливих майбутніх цінових коливань є 
можливим, завдяки використанню форвардних контрактів. Вони, в 
основному, використовуються з метою захисту від цінових ризиків на 
ринках сільськогосподарської продукції 

Відповідно до пп. 14.1.45.3 ст. 14 Податкового кодексу України 
форвардний контракт це цивільно-правовий договір, за яким 
продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк 
передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а 
покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив 
і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.  

Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час 
його укладення 

Практика укладання форвардних контрактів є комерційно 
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обґрунтованою та загальновживаною у світі. В рамках форвардних 
контрактів ціна товару фіксується сторонами на дату укладання угоди. 

Визначення середньої ціни за методом порівняння 
неконтрольованої ціни за декаду, що передує проведенню 
контрольованої операції, фактично нівелює саму суть форвардного 
контракту та може негативно позначитися на підприємствах, які 
працюють із використанням форвардних контракт, особливо на 
зернотрейдерах. 

Адже під час підписання форвардних контрактів за основу 
береться ціна, встановлена за аналогічними контрактами на ринку на 
дату підписання договору, а не на дату фактичної поставки товару. На 
дату відвантаження (поставки) товару ціна може коливатися в будь-яку 
сторону.  

Цей недолік пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ загрожує 
експортерам сільськогосподарської продукції різким збільшенням 
податкового навантаження в умовах коливання біржових цін та 
ліквідацією форвардної торгівлі, що призводить до значного зростання 
підприємницьких ризиків, цінової нестабільності  і загрожує 
збитковістю. 

Зазначений недолік можливо продемонструвати на наступному 
прикладі: 

Дата укладання контракту: 24.09.2014 року. 
Дата відвантаження за умовами контракту: до 12.12.2014 року. 
Ціна контракту, USD/mt: 165,00. 
Сільськогосподарська культура: Кукурудза. 
Базис поставки: FOB проти Чорного моря. 
За таких умов, сформувалися наступні дані: 
 

Показник 

На момент 
укладання 
експортного 
контракту (за 
декаду перед 
укладанням 
контракту з 
15.09.2014-
24.09.2014) 

На момент 
виконання 
експортного 
контракту (за 
декаду перед 
виконанням 
контракту з 
02.12.2014-
11.12.2014) 

Різниця 

Середня ціна СВОТ за попередню 
декаду з поставкою на грудень 2014 
р.  за інформацією Agribrokers 
International, c/bu 

 

335,44 

 

 
378,38 

 
42,94 

Середня ціна СВОТ за попередню 
декаду з поставкою на грудень 2014 

 
132,06 

 
148,96 

 
16,9 
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Показник 

На момент 
укладання 
експортного 
контракту (за 
декаду перед 
укладанням 
контракту з 
15.09.2014-
24.09.2014) 

На момент 
виконання 
експортного 
контракту (за 
декаду перед 
виконанням 
контракту з 
02.12.2014-
11.12.2014) 

Різниця 

р., за інформацією Agribrokers 
International, USD/mt 
 
Середній розмір премії за 
попередню декаду з поставкою на 
грудень 2014 р. за інформацією 
Agribrokers International, c/bu 

 
84,25 

 
72,13 

 
-12,12 

Середній розмір премії за 
попередню декаду з поставкою на 
грудень 2014 р. за інформацією 
Agribrokers International, USD/mt 

 
33,17 

 
28,39 

 
-4,78 

Середня ціна FOB (чорне море) за 
попередню декаду з поставкою на 
грудень 2014 р. за інформацією 
Agribrokers International, USD/mt 

 
165,23 

 
177,35 

 
12,12 

Середня закупівельна ціна на 
умовах СРТ (щоденний звіт "Зерно 
Причорноморья. Оперативная 
информация" ТОВ "КА 
"УкрАгроКонсалт"), UAH/mt 

 
 

1887,50 

 

Середня закупівельна ціна на 
умовах СРТ (щоденний звіт "Зерно 
Причорноморья. Оперативная 
информация" ТОВ "КА 
"УкрАгроКонсалт"), USD/mt 

 
142,74 

 

Витрати на збут, USD/mt 17,00  
Собівартість закупівельної 
кукурудзи на FOB, USD/mt 

159,74  

Фактичний  прибуток, USD/mt 5,26  
Прибуток для цілей оподаткування, 
USD/mt 

5,26 17,61 12,35 

Розрахунковий податок на 
прибуток за ставкою 18%, USD/mt 

0,95 3,17 2,22 

Прибуток після оподаткування, 
USD/mt 

4,31 2,09 -2,22 

Ефективна ставка оподаткування, 
% 

18,00% 60,26%  

 
В Україні розрахунок середньої ціни передбачається проводити 

за декаду, що передує проведенню контрольованої операції, але така 
норма не враховує, що в комерційній практиці дата укладання 
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контракту значно передує даті його виконання (форвардні контракти).  
Через визначення ціни на дату проведення контрольованої 

операції та значних коливань біржових цін, у платника податків, який 
уклав форвардний контракт, на момент відвантаження товару 
відбудеться збільшення розрахункового прибутку до 17,61 дол. США, 
що призведе до збільшення податкового зобов’язання з податку на 
прибуток на 2,22 дол. США та зменшення фактичного прибутку після 
оподаткування. Таким чином, фактична ставка податку на прибуток 
буде складати 60,26% від реально отриманого прибутку.  

Але і це не межа, у разі якщо б середня біржова ціна у грудні 
2014 року піднялась до 188,97 дол. США за тону кукурудзи, то 
платник податків повинен був сплатити податок на прибуток в розмірі 
більше ніж отримано прибутку. Тобто це призведе до збиткової 
діяльності платників податків та вимивання обігових коштів 
експортерів. 

 
Запитання до тексту: 1) У чому полягає необхідність 

застосування форвардних контрактів у практиці біржової торгівлі 
сільськогосподарськими культурами? 2) Які переваги та недоліки 
застосування форвардних контрактів можна виділити? 3) Які 
ефективні зміни можливо внести у практику біржової торгівлі на 
умовах форварду? 

 
 

Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі : 

конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова. – Х. : 
Видавництво «Форт», 2016. – 156 с. 

2. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська. – 
К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. 

3. Кривов’яз, Т. В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції 
в банках : навч. посіб. / Т. В. Кривов’яз, М. І. Сивульський. – К.: Унів. 
кн., 2009. – 327 с. 

 
Допоміжна: 

4. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм 
зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В. К. Васенко. – Мін-
во освіти і науки України, СумДУ. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с. 

5. Івасів Б.С., Комар В.В. Міжнародні розрахунки та валютні 
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операції : Навчально-методичний посібник для студентів денної та 
заочно- дистанційної форм навчання – Тернопіль: ТАНГ, 2011. – 208 с. 

6. Про запровадження державних форвардних закупівель зерна: 
постанова КМУ від 16 травня 2007 року №736. / Верховна Рада 
України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0381-03. 

7. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-
обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-
правових актів: постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 / 
Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada. gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0021-
03. 

8. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою постанова: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 № 281. / 
Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-
05.  

9. Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс] : 
Закон України прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада 
України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону: 
http://www.zakon1.rada. gov.ua/ cgi-bin/law/main.cgi. 
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Тема 7. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ «СВОП» 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами особливостей здійснення валютних операцій «своп», 
спонукання їх до колективного творчого обговорення, оволодіння 
науковими методами аналізу явищ і проблем в рамках теми, 
активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Поняття валютних свопів та їх класифікація. 
2. Особливості укладення операцій типу «своп». 
3. Котирування своп. Розрахунок своп-пунктів. Стандартні 

свопи.  
4. Правило вибору сторони свопа. 
5. Використання угод своп. 
6. Процентні свопи, їх види та характеристика. Свопи ринку 

капіталів. 
 

 
Завдання які стоять перед студентом: 

 
� визначити поняття валютної операції «своп»; 
� пояснити техніку здійснення валютного «свопу» для базової 

валюти та для валюти котирування;  
� надати порівняльну характеристику операцій «своп» з 

чистими терміновими угодами  
� з’ясувати практику використання «свопу» на світовому 

валютному ринку та на валютному ринку України  
� вазначити різновиди процентних свопів та валютні свопи 

ринку капіталів.  
 
 

Опорні поняття: 
 

Валютний своп – це комбінація двох протилежних 
конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування.  

Тікет – це папір визначеної форми, де вказують всі параметри 
угоди. 
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Сторона bid – сторона по якій банк, що котирує, здійснює 
валютний своп типу sell and buy. Його контрагент (інший банк або 
клієнт) у цьому випадку здійснює операцію типу buy/sell; 

Сторона offer – сторона по якій банк, що котирує, здійснює 
валютний своп типу sell/buy. 

Короткі свопи – свопи, які котируються аналогічно 
стандартним свопам у вигляді форвардних пунктів (з премією або 
дисконтом) для відповідних періодів (овернайт (o/n), tom/next (t/n)). 
При цьому розрахунок курсів угоди вибудовується відповідно до 
правил розрахунку курсу аутрайт для дати валютування до спота. 

Свопи з датами валютування форвард/форвард – свопи, які на 
практиці укладаються шляхом здійснення не двох форвардних 
зустрічних операцій, а двох простих операцій своп, в яких проводиться 
взаємозалік двох операцій спот: 

Процентні свопи (свопи ринку капіталів) – похідні 
інструменти ринку депозитних операцій. 

Процентний своп – це обмін між двома (або більшою кількістю 
сторін) процентними платежами або надходженнями. 

Процентні свопи передбачають взаємовигідний обмін 
зобов'язаннями за борговими інструментами або процентними 
доходами від актів. 

Основний процентний своп – це обмін платежами за 
фіксованою процентною ставкою. 

Процентний своп зі змінною базою нарахування процентної 
ставки – своп, який передбачає обмін зобов'язаннями з плаваючою 
ставкою на інші зобов'язання з плаваючою ставкою, для яких 
процентна ставка розраховується на різних базах, наприклад обмін 
платежів на базі LIBOR на платежі на базі prime rate (також це можуть 
бути платежі на базі державних цінних паперів, ставки комерційних 
паперів тощо). 

Валютні свопи ринку капіталів називають ще валютно-
процентними свопами. Вони передбачають обмін зобов'язаннями за 
активами в різних валютах. 

 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Які угоди відносять до угоди типу «своп», надайте їм 
характеристику? 

2. Виділіть класифікаційні фактори та види угод «своп». 
3. Визначте функцію, що її виконує папір «тікет» при 

укладанні угод «своп». 
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4. Які форвардні пункти будуть котируванням своп для 
кожного конкретного періоду? 

5. Зазанчте сторони котирування угод «своп». 
6. Як здійснюється розрахунок своп-пунктів? 
7. Що таке короткі свопи? 
8. Яке існує правило угод «своп» при зростанні форвардних 

(своп) пунктів зліва направо? 
9. Яким чином на практиці укладаються свопи з датами 

валютування форвард/форвард? 
10. З якою метою використовуватися угоди своп? 
11. Поясність принцип хеджування валютних ризиків за 

допомогою валютних свопів.  
12. Визначте переваги використання своп-угод. 
13. Які інструменти ринку депозитних операцій відносять до 

похідних? 
14. Зазанчте різновиди процентних свопів.  
15. Дайте визначення та охарактеризуйте валютні свопи ринку 

капіталів. 
 

 
Проблемні питання: 

 
1. Які існують проблеми та перспективи розвитку ринку 

валютних операцій «своп» в Україні? 
2. Проаналізуйте, як відбувається регулювання валютних 

операцій з боку Національного банку України? 
3. Чому операції «своп» вважаються найменш ризикованими? 
4. Доведіть, що саме операції «своп» поєднують готівкову 

операцію з терміновою? 
5. Наведіть приклади найбільш ефективних шляхів 

застосування свопів? 
 

 

Ситуаційне завдання: 
 

У 2015 році, наряду зі спадаючою тенденцією частки контрактів 
на процентні ставки спостералася тенденція підвищення питомої ваги 
валютних контрактів – зростання з 9,93 % у 2013 р. до 13,48 % у 2015 
р. Контракти за іншими базовими активами майже не змінювали своєї 
питомої ваги протягом до- сліджуваного періоду.  



47 

На рис. 2 та 3 наведено структуру валютних і відсоткових 
деривативів за інструментами та строком у 2015 р.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
За результатами аналізу структури валютних контрактів і 

контрактів на процентні ставки можемо стверджувати, що існують 
значні відмінності. Так, форвардні контракти є найпопулярнішим 
інструментом під час торгівлі валютними деривативами. Свопи 
займають 73,60 % у структурі контрактів на процентні ставки. 

 
Запитання до тексту: 1) Доведіть той факт, що процентні 

ставки своп є популярніші за форвардні процентні ставки.  
 

 
Рекомендована література 

 
Основна: 

1. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі : 
конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова. – Х. : 
Видавництво «Форт», 2016. – 156 с. 

2. Бакаєв Л. О., Соколова Е. О., Шиндирук І. П., Грознецька Л. 
П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. – К.: ДЕТУТ, 2014. 
– 384 с. 

3. Цінні папери : підручник / ред. : В. Д. Базилевич. – К. : 
Знання, 2011. – 1094 с. 

 
Допоміжна: 

4. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / 
С.В.Науменкова, С.В.Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с. 

5. Еш С. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: 
Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. 

6. Івасів Б.С., Комар В.В. Міжнародні розрахунки та валютні 
операції : Навчально-методичний посібник для студентів денної та 

Структура валютних 
контрактів за інструментами 

Структура контрактів на процентні 
ставки за інструментами 
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заочно- дистанційної форм навчання – Тернопіль: ТАНГ, 2011. – 208 с. 
7. Буднік М. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / М.М.Буднік, 

Л. С. Мартюшева, Н. В.Сабліна.– К.: ЦУЛ, 2009. – 334 с. 
8. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: 

фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 
2002. – 464 с. 

9. Порядок проведення Національним банком України операцій 
з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп»: постанова 
Правління НБУ від 05.12.2011 № 434. / Верховна Рада України. 
Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1213-03. 

10. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-
обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-
правових актів: постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 / 
Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada. gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0021-
03. 

11. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою постанова: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 № 281. / 
Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-
05.  

12. Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності 
небанківських установ за 2011 рік Інформаційна служба журналу 
«Фінансовий ринок України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ufin.com.ua. 
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Тема 8. ВАЛЮТНІ ОПЦІОНИ ТА 
ВАЛЮТНІ Ф'ЮЧЕРСИ 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами особливостей здійснення операцій за валютними 
опціонами та валютними ф’ючерсами, спонукання їх до колективного 
творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу явищ і 
проблем в рамках теми, активізування до самостійного вивчення 
наукової та методичної літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Визначення та типи валютного опціону.  
2. Економічна сутність премії за валютним опціоном.  
3. Обов’язкові умови угоди за валютним опціоном.  
4. Порядок здійснення та можливості застосування термінових 

валютних ф’ючерсів.  
5. Система гарантій при здійсненні операцій з валютними 

ф’ючерсами.  
6. Ринкова ліквідність валютних ф’ючерсів.  

 

 
Завдання які стоять перед студентом: 

 
� визначити поняття валютного опціону та ціни виконання 

валютного опціону;  
� надати характеристику типам валютних опціонів;  
� з’ясувати методику прийняття рішення за валютним 

опціоном;  
� розкрити поняття валютного ф’ючерсу;  
� надавати порівняльну характеристику ф’ючерсних, 

форвардних та опціонних угод;  
� ознайомитися з умовами виконання ф’ючерсних контрактів 

згідно із законодавством України;  
� проаналізувати ефективність ф’ючерсних угод, необхідність 

та перспективи розвитку ринку валютних ф’ючерсів.  
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Опорні поняття: 
 

Деривативи – похідні фінансові інструменти, в основі яких 
лежать котировки якогось базового активу (акції, валюти, товара, 
біржового індексу тощо). 

Опціони – фінансові інструменти, які дають їх власнику право 
купити або продати певний актив протягом встановленого терміну 
заздалегідь визначеною ціною.  

Премія – це різниця між ринковою ціною опціону та його 
внутрішньою вартістю, це ціна, яку платить покупець опціону його 
продавцеві за право виконання опціонного контракту. 

Базовий актив – актив, що поставляється згідно з опціонним 
контрактом і може бути використаний, як матеріальний актив, так і 
фінансовий: акції, фондові індекси, облігації, валюти та ін. 

Предметом опціону є саме право, а не базовий актив. 
Опціон колл (call) – контракт, що надає покупцеві право купити 

стандартну кількість базового активу; продавець опціону зобов'язаний 
продати цей актив (за ціною, визначеною в момент здійснення угоди).  

Опціон пут (Put) – контракт, що надає покупцеві опціону право 
продати стандартну кількість базового активу.  

Пут – колл (put – call) – право продавати чи купувати певну 
суму валюти за фіксованим курсом (strike price) у встановлену дату 
виконання (але не купувати і продавати одночасно). 

Дата закінчення опціону – дата, на яку опціон може бути 
виконаний, проданий або куплений. 

Ціна виконання) – ціна, за якою відбувається поставка базового 
активу від продавця до покупця. 

Американський опціон– опціон, який може бути виконаний в 
будь-який день від дати укладення до дати закінчення опціону.  

Європейський опціон – опціон, який може бути виконаний 
тільки на дату закінчення опціону (останній день обігу опціону). 

Біржові опціони – умови контрактів стандартизовані.  
Позабіржові опціони – опціони не стандартизовані, тобто 

сторони можуть домовлятись відносно базового активу, його кількості, 
дати виконання та ін..  

Покритий опціон Call – опціони при якому продавці цього 
опціону на своїх рахунках мають відповідну кількість базового активу. 

Комбінація опціонів – стредл, який утворюється коллом і путом 
на один і той самий актив за однією і тією ж ціною виконання і датою 
закінчення опціонів.  
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Довгий стредл – комбінація купівлі опціона call і опціона put з 
однією ціною страйк і датою експірації. 

Стренгл – відрізняється від стредла тим, що ціни виконання Put 
i Call не збігаються (тобто стредл – це стренгл, у якого збігаються ціни 
виконання). 

Стреп – комбінація одного пута і двох коллів з однаковими 
датами закінчення, але, можливо, з різними цінами виконання.  

Спред «бика» – формується в розрахунку на зростання спот 
курсу базового активу.  

Спред «ведмедя» – формується у розрахунку на зниження 
курсу. Він складається з довгого опціону Call (з вищою ціною 
виконання і короткого опціону Call (з нижчою ціною виконання).  

Обернений спред «бика» – утворюють короткий опціон Put (з 
нижчою ціною виконання) і довгий опціон Call (з вищою ціною 
виконання).  

Обернений спред «ведмедя» – утворюють довгий опціон Put (з 
нижчою ціною виконання) і короткий опціон Call (з вищою ціною 
виконання).  

Day-трейдинг – метод торгівлі, заснований на торгівлі 
всередині дня. Інакше кажучи, трейдер робить прогноз на день, 
визначає рівні для відкриття і закриття позицій.  

Торгівля на новині – кожного дня для публікації заплановані 
новини і трейдери можуть торгувати на цих реакціях ринку.  

Довгострокова торгівля – потребує суттєвих капіталів, так як 
ринок може досить тривалий час йти проти відкритої позиції інвестора 
і тому слід збільшувати гарантійне забезпечення. Інвестору у такому 
разі слід контролювати ризики, бо робота «з плечем» суттєво збільшує 
втрати капіталу. 

Ф'ючерси – найсучасніший та динамічний інструмент 
фінансового ринку. 

Ф'ючерсний контракт – контракт на поставку певного активу 
на узгоджену дату в майбутньому. 

Базовий актив ф'ючерса – актив, який поставлено в день 
виконання відповідно до ф'ючерсного контракту (матеріальні активи: 
газ, нафта, електроенергія, золото, срібло, платина, зерно, олія, м'ясо, 
кава, цукор). У цьому випадку мають справу з товарними 
ф'ючерсами. 

Якщо згідно з контрактом здійснюється поставка фінансового 
активу, то такий ф'ючерсний контракт називається фінансовим 
ф'ючерсом. 

Хеджери – категорії трейдерів, що працюють з ф'ючерсами, 
купують і продають ф'ючерси з метою страхування позицій на ринку 
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базового активу (бо в процесі основного бізнесу вони виробляють або 
використовують базовий актив). 

Спекулянти – купують і продають ф'ючерси тільки з метою 
отримання прибутку за рахунок різниці цін купівлі і продажу. Вони не 
використовують і не виробляють базового активу. 

Арбітражери – знають, що ціна на ф'ючерс і на базовий актив 
(індекс Української біржі) в день виконання контракту буде рівною, і 
прибуток буде хоча і невеликий, але гарантований.  

Контанго – котирування ф'ючерсного контракту вище від 
поточної ціни базового активу, а котирування нижче ціни базового 
активу – беквардейшн. 

Ф'ючерсними контрактами на фондовий індекс називаються 
контракти, базою активу яких є фондовий індекс.  

Базис – фактична різниця між ціною ф'ючерсного контракту і 
спот-курсом базового активу.  

 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Які фінансові фнструменти відносятьдо деревативів? 
2. Дате визначення опціонам. 
3. Визначте зобов'язання, які бере на себе продавець опціону. 
4. Означте мето та предмет опціону. 
5. Охарактеризуйте види опціонів. 
6. Зазначте умови отримання збитків/прибутків від опціонів. 
7. Опишіть процесс організації торгівлі опціонними 

контрактами. 
8. Визначте різницю між опціонами та ф’ючерсами. 
9. Що є загальним правилом визначення доцільності 

здійснення опціонної угоди? 
10. Виділіть недоліки та переваги валютних опціонів. 
11. Означте стратегії, які використовують для хеджування 

відкритих позицій за базовими активом при опціонах.  
12. Як утворюється комбінація опціонів – стредл? 
13. У чому різниця між стренглом та стредлом? 
14. Поясність сутність стрепу та стріпу.  
15. Як проводять розрахунки прибутків/збитків за спредовими 

позиціями? 
16. Які існують стратегії за типами трейдерів? 
17. Дате визначення ф'ючерси та ф’ючерсним контрактам. 
18. Виділіть недоліки та переваги валютних ф'ючерсів. 
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19. У чому полягають відмінності у способі торгівлі валютними 
фючерсами та форвардними валютними контрактами? 

20. Виділіть та опишіть функції сторін ф'ючерсного контракту. 
21. Визначте особливості ціноутворення процентних ф'ючерсів. 

Як формується ціна контракту? 
22. Зазначет особливості ціноутворення ф'ючерсів на фондовий 

індекс. 
 

 
Проблемні питання: 

 
1. Які існують проблеми та перспективи розвитку ринку 

валютних опціонів та валютних ф’ючерсів в Україні? 
2. Проаналізуйте, як відбувається регулювання операцій за 

валютними опціонами та валютними ф’ючерсами з боку 
Національного банку України? 

3. Поясніть порядок проведення операції з опціонними 
контрактами на конкретному прикладі? 

4. Поясніть різницю в результатах хеджування від ризику 
зростання відсоткової ставки за кредитом в іноземній валюті за 
рахунок продажу процентного ф'ючерса і за рахунок придбання 
опціону пут на процентну ставку? 

5. Наведіть приклади найбільш ефективних шляхів 
застосування валютних опціонів та валютних ф’ючерсів? 

 
 

Ситуаційне завдання: 
 
На сучасному етапі розвитку міжнародна біржова торгівля має 

цілком виражену географічну концентрацію. 
Оскільки світовий ринок зерна контролюють п'ять основних 

країн-експортерів: США, Канада, Австралія, Аргентина і країни ЄС, 
біржова діяльність концентрується саме в цих країнах, зокрема у  
місцях виробництва товару, тобто у великих сільськогосподарських і 
торгових центрах. 

Найбільшою товарною біржею світу є американська Чиказька 
торгова біржа (Chicago Board of Trade ), на якій укладаються 
стандартні ф’ючерсні й опціонні угоди із зерновими (пшениця, 
кукурудза, овес, соя-боби) та олійними  культурами. 

Другою та третьою за обсягами продажу біржових товарів є 
Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange) та Нью-
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Йоркська товарна біржа ( New-York Mercantile Exchange) відповідно. 
До бірж світового значення також належить Лондонська міжнародна 
фінансова ф’ючерсна біржа (London International Financial Future 
Exchange ). 

В Європі провідне місце посідає французька біржа МАТІФ 
(Міжнародний ф’ючерсний ринок Франції). 

На біржовому ринку США та інших держав угоди вчиняються 
не з реальним товаром, а з деривативами. Реальні угоди на поставку 
зерна фактично на біржовому ринку не укладаються і не виконуються. 

В Україні, на жаль, торгівля зерном через товарні біржі не 
отримала істотного розвитку. Сільськогосподарські підприємства та 
споживачі практично не використовують біржові канали реалізації 
зернових, а надають перевагу позабіржовому ринку. Тому і ринкова 
ціна формується здебільшого на позабіржовому ринку. 

Відповідно до пп.. 39.3.3.1. ст. 39 ПКУ метод порівняльної 
неконтрольованої ціни базується на порівнянні ціни, застосованої під 
час контрольованої операції, з ціною (діапазоном цін) у співставній 
(співставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції 
(операціях).  

Тобто, для застосування методу порівняння  неконтрольованої 
ціни потрібно, щоб між контрольованою операцією та співставною 
неконтрольованою операцією не було значних відмінностей, що 
можуть істотно вплинути на фінансовий результат під час 
застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення. 

Проте позабіржовий товарний ринок зернових і олійних культур 
та продуктів їх переробки в Україні не є зіставним з біржовими 
ринками США, Канади, Австралії, Аргентини та країн ЄС за 
наступними ознаками: 

- відмінні істотні умови комерційних договорів, які здійснюють 
вплив на ціну товарів: місце та базис поставки, якість та кількість 
товару, строки виконання господарських зобов'язань, умови 
проведення платежів під час здійснення операції, ; 

- різні економічні умови, в яких діють сторони договору та які 
здійснюють вплив на ціну товарів: характеристики відповідних ринків 
товарів, на яких діють учасники ринку (географічне місцезнаходження 
ринків), рівень розвитку виробничої і транспортної інфраструктури, 
рівень державного регулювання ринків, в тому числі контроль за 
цінами, контроль процентних ставок, контроль за платежами, державні 
субсидії та валютний контроль, офіційний курс національної валюти 
до іноземної валюти, встановлений центральним банком, у разі 
використання такої валюти у розрахунках під час здійснення операції, 
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зміни такого курсу. 
На світових товарних біржах в більшості випадків об'єктом 

біржової торгівлі виступають товарні деривативи (ф’ючерсні угоди), 
базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, та на 
практиці досить незначна кількість ф’ючерсних угод закінчується 
реальною поставкою. На багатьох біржах розглядається питання про 
повну ліквідацію поставок фізичного товару, а деякі з фінансових 
ф’ючерсів з самого початку біржових торгів були розроблені як 
інструменти, що не передбачали поставки базових активів. 

Крім того, в більшості випадків угоди на товарних біржах 
орієнтуються на зернові культури певної країни походження. Тобто на 
іноземних біржах не котируються зернові культури українського 
походження, що постачаються в чорноморському басейні.  

Також кожна біржа встановлює власні стандарти якості 
зернових культур, але на даний час не має методики їх зрівняння 
(співставлення) та перерахунку в єдиному стандарті. 

Отже існує відмінність між цінами і ціноутворенням біржового 
та позабіржового ринків. Біржові угоди укладаються не з метою 
купівлі-продажу реального товару, а з метою страхування угоди з 
реальним товаром та з метою одержання прибутку, який утворюється 
внаслідок зміни біржових цін (курсів, котирувань). В умовах 
біржового ринку мова йде про майбутню поставку товару у певні 
строки. Біржова ціна являє собою поточну точку зору учасників 
біржового ринку на вартість стандартного товару з поставкою у 
майбутньому. Загалом, біржові котирування можуть демонструвати 
цінові тренди (напрямок зміни ціни зростання чи зниження). 

 
Запитання до тексту: 1) Яка основна особливість здійснення 

угод на біржовому ринку зерна США та інших держав? 2) Чи є 
можливим співставлення біржових котирувань і експортних цін в 
Україні на зерно сільськогосподарських культур? 3) На якому шаблі 
економічного розвитку знаходить торгівля ф’ючерсними контрактами 
в Україні, зокрема на біржовому ринку зерна? 

 
 

Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі : 

конспект лекцій / Т.В. Андросова, Л.Л. Носач, Ж.С. Зосимова. – Х. : 
Видавництво «Форт», 2016. – 156 с. 



56 

2. Бакаєв Л. О., Соколова Е. О., Шиндирук І. П., Грознецька Л. 
П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. – К.: ДЕТУТ, 2014. 
– 384 с. 

3. Цінні папери : підручник / ред. : В. Д. Базилевич. – К. : 
Знання, 2011. – 1094 с. 

 
Допоміжна: 

4. Еш С. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: 
Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. 

5. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та 
облікові аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с 

6. Буднік М. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / М.М.Буднік, 
Л. С. Мартюшева, Н. В.Сабліна.– К.: ЦУЛ, 2009. – 334 с. 

7. Томсетт Майкл С. Торговля опционами: спекулятивные 
стратегии. Хеджирование, управление рисками: Пер. с англ. – М.: 
Изда- тельский дом «Альпина», 2001. – 360 с. 

8. Галанов В.А. Производные инструменты срочного 
рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – 464 с. 

9. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: 
Закон України від 30.10.1996, № 448/96-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 51. – С. 292. 

10. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-
обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-
правових актів: постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 / 
Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до 
постанови: http://zakon1.rada. gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0021-
03. 

11. Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності 
небанківських установ за 2011 рік Інформаційна служба журналу 
«Фінансовий ринок України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ufin.com.ua. 

12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових по- слуг: Закон України від 12.07.2001, № 2664-111 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

Правила торгівлі в секції строкового ринку [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua/s87 
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Тема 9. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ 
МІЖНАРОДНОГО БІНЕСУ 

 
Мета семінарського заняття - сприяння поглибленому засвоєнню 
студентами особливостей фінансування та кредитування мжнародного 
бізнесу, спонукання їх до колективного творчого обговорення, 
оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем в рамках 
теми, активізування до самостійного вивчення наукової та методичної 
літератури, формування навичок самоосвіти. 
 

План семінарського заняття: 
 

1. Види операцій з фінансування та кредитування банками 
зовнішньої торгівлі.  

2. Методи кредитування експортно-імпортних операцій.  
3. Порівняльна характеристика нестандартних форм 

кредитування, їх переваги та недоліки.  
4. Особливості лізингових угод порівняно з традиційною 

орендою.  
5. Схема факторингової операції.  
6. Порівняльна характеристика банківського кредиту і 

факторингу.  
7. Форфейтинг як форма кредитування міжнародної торгівлі.  
 
 

Завдання які стоять перед студентом: 
 

� розкрити короткострокові та довгострокові методи 
кредитування і фінансування експортних та імпортних операцій;  

� розглянути традиційні способи банківського кредитування;  
� визначити проблеми розвитку традиційних методів 

фінансування та кредитування на Україні;  
� з’ясувати нетрадиційні способи банківського та 

позабанківського фінансування;  
� окреслити законодавчі умови здійснення фінансування та 

кредитування експортно-імпортних операцій в Україні.  
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Опорні поняття: 
 

Міжнародний ринок кредитів – позички у валюті поза межами 
країн їх походження (позичальник не є резидентом країни-емітента 
даної конкретної валюти). Цей ринок утворений у зв'язку із зростанням 
офшорних коштів основних валют ($)  

Фінансовий зовнішньоторговельний кредит – забезпечує 
можливість здійснювати торгівлю на будь – якому ринку (що дає 
можливість вибору партнерів.  

Експортний зовнішньоторговельний кредит – кредит, що 
сприяє розширенню експорту товарів у країну – боржника і 
проводиться лише для закупівлі товару в країні кредитора.  

Акцептно-рамбурсний зовнішньоторговельний кредит – одна 
з форм кредитування експорту, ґрунтується на поєднанні акцепту 
векселів експортера банком третьої країни і переказі (рамбурсуванні) 
суми векселя імпортером банку – акцептанту. 

Брокерський зовнішньоторговельний кредит – проміжна 
форма між фірмовим і банківським кредитом.  

Урядові кредити – надаються урядом однієї країни уряду іншої 
за рахунок державного бюджету.  

Кредити міжнародних організацій (МВФ, МБРР) сприяють 
збалансованому зростанню міжнародної торгівлі та подоланню 
валютних труднощів країн — учасниць, пов'язаних з дефіцитом їх 
платіжного балансу.  

Змішані крелити – спільне кредитування великих проектів 
кількома кредитними установами (як міжнародними, так і 
національними), як державними, так і приватними). 

Умови отримання кредиту – це складний комплекс різних 
показників. 

Вартість кредиту (витрати позичальника на кредит) 
складається із ставки відсотка, комісійних та інших одночасних зборів, 
винагород неявного характеру.  

Договірні витрати, обумовлені укладеними угодами, 
поділяються на основні та додаткові.  

Комерційний кредит за відкритим рахунком – надається за 
угодою, згідно з якого експортер записує на рахунок імпортера); 

Вексельний кредит – кредитза яким експортер, укладаючи 
угоду на продаж товару в кредит, виставляє переказний вексель на 
імпортера. 

Акцептний кредит – кредит, який надається векселедержателю 
і виступає як гарантія. 
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Акцептний аккредитив використовується для кредитування 
імпортера, але у разі наступного врахування векселя він стає засобом 
отримання експортером негайного платежу. 

Факторинг – придбання банком права вимоги щодо виплат за 
фінансовим зобов'язанням здебільшого у формі дебіторських рахунків 
за поставлені товари (послуги); 

Форфейтинг – купівля банком – форфейтером у експортера 
векселів, акцептованих імпортером. 

Аванс під інкасо – метод кредитування експорту за умови, що 
банк-кредитор виконає інкасування і що векселі підлягають оплаті в 
країні в нац. валюті експортера та банку кредитора.  

Акцептна кредитна лінія – угода, за якої банк дає згоду 
акцептувати векселі, що виписані на нього експортером під 
забезпечення торговельними векселями на товари, що експортуються. 
Завдяки авторитету акцептуючого банку векселі відразу ж можна 
врахувати за < ставкою.  

Експортний лізинг – альтернативна форма кредитування 
міжнародної торгівлі.  

Фінансовий лізинг характеризується насамперед тим, що 
термін, на який устаткування передається у тимчасове користування, 
наближається за тривалістю до терміну його служби.  

 
 

Поточні контролюючі питання: 
 

1. Визначте собливості функціонування міжнародного ринку 
кредитів? 

2. Які основні принципи міжнародного кредиту? 
3. Що відображають функції міжнародного кредиту? Визначте 

їх. 
4. Вкажіть види банківського зовнішньоторговельного 

кредиту? 
5. Назвіть етапи, які  містить у собі акцептно-рамбурсна 

кредитна ставка і інструменти (операції), якими вона забезпечується. 
6. Виділіть групи, види та міжнародного кредиту та надайте їм 

характеристику. 
7. Що є основними показниками серед умов міжнародного 

кредиту? 
8. Як визначається вартість кредиту? 
9. Назвіть договірні та приховані елементи вартості кредиту. 
10. Виділіть головний елемент вартості кредиту. 
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11. Означте методи кредитування експортно-імпортних 
операцій.  

12. Які існують умови платежу при кредитуванні імпорту та 
експорту? 

13. Визначте особливості акцептного кредитування. 
14. Які акредитиви є засобом кредитування імпортера?  
15. Що передбачає пряме банківське кредитування імпортера? 
16. Окремліть схему банківського кредитування. 
17. Визначте нові сучасні методи кртування та надайте їм 

хараткеристику. 
18. Визначте сучасні види кредитування експорту. 
19. Опишіть принципи оргранізації експортного лізингу. 

Окремліть схему здійснення лізингу. 
20. У чому сутність механізму здійснення факторингу? 
21. Виділіть основні переваги та недоліки факторингу для 

кожного його суб’єктів. 
22. Окремліть схему форфейтингової операції. 
23. Виділіть основні переваги та недоліки форфейтингу для 

кожного його суб’єктів. 
 

 
Проблемні питання: 

 
1. Чим обумовлено виникнення міжнародного кредиту? 
2. Прослідкуйте взаєзв'язок фірмового кредиту з банківським. 
3. Чим обумовлено необхідність складання кредитного 

договору? Прокоментуйте основні розділи кредитного договору. 
4. Порівняйте процедуру надання кредитів за різними 

кредитними лініями. 
5. Чи вигідно застосувати форфейтування з метою оплати 

імпортного контракту? 
 

 
Ситуаційне завдання: 

 
За кордоном існує поширена практика відчуження так званих 

споживчих кредитів (прав грошової вимоги до фізичних осіб) на 
користь колекторських (факторингових) компаній. Як правило, для 
такого відчуження використовується договір факторингу, як найбільш 
вигідна договірна конструкція, що дозволяє продавати кредити 
фінансовим установам з дисконтом. 
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Однією з проблем для факторингових компаній в Україні є 
стягнення заборгованості за придбаними кредитними портфелями, що 
складаються із заборгованостей, виражених в іноземній валюті. Так, 
відповідно до п. г, ч.4, ст. 5 Декрету «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року, 
розрахунки на території України в іноземній валюті підлягають 
ліцензуванню Національним банком України (надалі – «НБУ»). Тому 
для стягнення іноземної валюти з боржників за кредитами, 
вираженими в іноземній валюті, факторинговій компанії необхідно 
отримати генеральну або індивідуальну ліцензію НБУ. При цьому 
українські суди неодноразово підтверджували такий висновок. 

На практиці ж отримати генеральну ліцензію НБУ 
небанківській фінансовій установі надзвичайно складно. З іншого 
боку, НБУ видає індивідуальні ліцензії, але такі ліцензії покривають 
лише здійснення разових валютних операцій. Враховуючи зазначені 
труднощі, факторингові компанії практично позбавлені можливості 
стягувати заборгованість в іноземній валюті. 

У якості альтернативного виходу з цієї ситуації факторингові 
компанії, які володіють валютними кредитними портфелями, 
ініціюють процес деномінації іноземної валюти виконання 
зобов’язання у національну валюту України. Однак, враховуючи, що 
заміна валюти виконання зобов’язання вважається зміною умов 
кредитного договору, то деномінація вимагає письмової згоди 
боржника, що тягне за собою додаткові часові та фінансові затрати. 

 
Запитання до тексту: На вашу думку, у чому полягає 

основна проблеми стягнення заборгованості в іноземній валюті в 
Україні факторинговими компаніями і що треба зробити для 
забезпечення стабільності на ринку проблемних активі?  
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завдання 1. Визначити крос-курси купівлі та продажу валют 
NLG/UAH, якщо: 

USD/UAH = 26,5539 − 26,7373; 
USD/NLG = 1,7899 − 1,8100.  
 
Завдання 2. Визначити середній крос-курс NLG/UAH, якщо:  
USD/UAH 26,5539 − 26,7373; 
USD/NLG = 1,7899 − 1,8100.  
 
Завдання 3. Визначити крос-курси купівлі та продажу валют 

GBP/UAH, якщо: 
USD/UAH = 26,5539 − 26,7373; 
GBP/USD = 1,3341 – 1,3444.  
 
Завдання 4. Визначити середній крос-курс GBP/UAH, якщо:  
USD/UAH = 26,5539; 
GBP/USD = 1,3341.  
 
Завдання 5. Вам необхідно купити японські ієни в обмін на 

2000 українських гривень.  
Банк пропонує зробити це за крос-курсом, при цьому якщо: 
USD/UAH = 26,5539− 26,7373; 
USD/JPY = 103,3490 − 103,5411.  
Визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю 

операцію, та суму японських ієн, яку ви одержите.  
 
Завдання 6. Вам необхідно купити швейцарські франки в обмін 

на 1 мільйон євро. Банк пропонує зробити це за крос-курсом. При 
цьому відомо, що USD/CHF = 0,9793 − 0,9900 та EUR/USD = 1,11582 
− 1,1200. 

Визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю 
операцію, та суму швейцарських франків, яку ви одержите.  

 
Завдання 7. Вам необхідно купити англійські фунти в обмін на 

один мільйон японських ієн. Банк пропонує зробити це за крос-курсом. 
При цьому відомо, що GBP/USD = 1,3341 – 1,3444 та                         
USD/JPY = 0,9793 − 0,9900. Визначити валютний курс, за яким ви 
будете проводити цю операцію, та суму англійських фунтів, яку ви 
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одержите. 
 

Завдання 8. Визначити дату валютування:  
Якщо спот-угода GBP/UAH була укладена в понеділок 19 

березня.  
Якщо спот-угода GBP/UAH була укладена в понеділок 6 

березня.  
Якщо спот-угода USD/UAH була укладена в п’ятницю 3 червня.  
Якщо спот-угода EUR/UAH була укладена в середу 15 грудня.  
Якщо спот-угода GBP/UAH була укладена в понеділок 29 

грудня.  
 
Завдання 9. Визначити дату валютування:  
Якщо спот-угода GBP/UAH була укладена в понеділок 23 

березня. Якщо спот-угода GBP/UAH була укладена в понеділок 25 
квітня. 

Якщо спот-угода USD/UAH була укладена в п'ятницю 5 жовтня. 
Якщо спот-угода CHF/UAH була укладена в середу 17 вересня. 
Якщо спот-угода GBP/UAH була укладена в понеділок 30 

грудня. 
 

Завдання 10. Інвестор А купив форвардний контракт на 
поставку через місяць 28000 дол. США за форвардним курсом 26,30 
грн. у інвестора В. Через місяць (до дати виконання форвардного 
контракту) спотовий курс долара зріс на 18%. Після дати виконання 
форвардного контракту інвестор А терміново продав отримані кошти 
на спотовому ринку.  

Визначити:  
� суму коштів, яку інвестор А зобов’язаний купити через 

місяць у інвестора В, а інвестор В продати інвестору А; 
� фінансовий результат, який отримає інвестор А після 

проведення операції; 
� фінансовий результат, який отримає інвестор В після 

проведення операції. 
 
Завдання 11. Українська компанія закупила обладнання у 

французької фірми на 9,55 млн євро з оплатою в кредит 3 млн. євро 
були сплачені в момент покупки устаткування, а 6,55 млн євро 
українська компанія буде виплачувати рівномірно через один і два 
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роки. Кредит надано під 4,6% річних. Спотовий курс євро дорівнює 
28,30 гривень за одне євро.  

Визначити:  
� борг української компанії в гривнях при купівлі обладнання; 
� суму укладених форвардних контрактів на 1 і 2 роки за 

курсом гривні до євро 28,30/євро та 29,10грн./євро відповідно; 
� суму сплати боргу та розмір відсоткової ставки, які 

українська компанія сплатила французькій компанії. Зробіть висновок.  
 
Завдання 12. Необхідно визначити форвардний курс ієни на три 

місяці, якщо курс «спот» склав: 1 USD – 109, 175 JPY. 
Процентна ставка по тримісячних депозитах в доларах США 

складає 6,18%, в ієнах − 2,25%. 
 
Завдання 13. Спот-курс USD/AUD = 1,3032 – 1,3045, своп-

ставки на 4 місяці 150 − 110, а на 5 місяців 190 − 120. 
Необхідно визначити форвардний валютний курс через 4 місяці 

18 днів.   
 
Завдання 14. Визначити форвардний курс через 30 днів, якщо: 

спот-курс USD/CAD = 1,3400 – 1,3500, своп-ставки на 30 днів 20 − 30.  
 
Завдання 15. Якщо спот-курс USD/CHF = 0,9733 – 0,9801 воп-

ставки на 30 днів 30 − 20, то який буде форвардний валютний курс 
через 30 днів?  

 
Завдання 16. Якщо спот-курс USD/CHF = 0,9733 – 0,9801, своп-

ставки на 30 днів 30 − 50, то яким буде форвардний валютний курс 
через 30 днів?  

 
Завдання 17. Спот-курс USD/CAD = 1,3400 – 1,3500, своп-

ставки на 60 днів 120 − 110, необхідно визначити форвардний 
валютний курс через 60 днів.  

 
Завдання 18. Визначити форвардний курс через 3 місяці 20 

днів, якщо спот-курс USD/CHF = 0,9733 – 0,9801, своп-ставки на 3 
місяці 120 − 130, а на 4 місяці 170 − 190.  
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Завдання 19. Якщо спот-курс USD/CHF = 0,9733 – 0,9801, своп-
ставки на 30 днів 30 − 20, а своп-ставки на 60 днів 40 − 25, то який 
буде форвардний валютний курс через 37 днів? 
 

Завдання 20. Укладається опціон на купівлю через 3 місяці 
31250 фунтів стерлінгів за ціною USD 1,2000 за 1 GBP.  

Ринковий валютний курс становить USD 1,2440 за GBP.  
Чому дорівнює внутрішня вартість опціону?  
 
Завдання 21. Визначити внутрішню вартість опціону, якщо:  
а) Ціна виконання опціону на купівлю швейцарських франків 

USD 1,0204, а поточний курс 1 CHF  = USD 1,0224; 
б) Ціна виконання опціону на купівлю англійських фунтів USD 

1,2020, а поточний курс 1 GBP  = USD 1,2440;  
в) Ціна виконання опціону на продаж англійських фунтів  USD 

1,2020, а поточний курс 1 GBP  = USD 1,2440; 
 
Завдання 22. Білоруське зовнішньоторговельне підприємство 

придбало європейський опціон на 750 тисяч євро за ціною виконання 
2,1300  білоруських рублів за 1 євро з датою закінчення 25 вересня. 
Визначте прибуток (збиток) підприємства, якщо на 25 вересня курс 
білоруського рубля склав 2,1300 білоруських рублів за 1 євро. Зробіть 
висновки про доцільність придбання опціону. 

Інвестор займає строкову позицію гри на підвищення 2 січня за 
одним березневим ф’ючерсним контрактом на японські єни 
(стандартна партія 12500000 ієн) за ціною 0,0096 дол. США за одну 
ієну. Гарантійний внесок 2700 дол. США, додаткове забезпечення – 
2000 дол. США. Скільки в інвестора залишиться на рахунку 4 січня 
вранці, якщо останній ієновий контракт відбувся 2 січня за ціною 
0,0120 дол. США за ієну, а 3 січня – 0,0125 дол. США за ієну.   

 
Завдання 23. Інвестор займає строкову позицію гри на 

пониження 10 січня за одним березневим ф’ючерсним контрактом на 
канадські долари (стандартна партія 100000 канадських доларів) за 
ціною 0,6405 дол. за один канадський долар.  

Гарантійний внесок 1800 дол., додаткове забезпечення – 1400 
дол. Скільки в інвестора залишиться на рахунку 13 січня вранці, якщо 
останній контракт на канадські долари відбувся 10 січня за ціною 
0,7436 дол. за канадський долар, 11 січня – 0,7426 дол., а 12 січня – 
0,7455 дол.  
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Завдання 24. Інвестор займає строкову позицію гри на 
підвищення 15 січня за одним березневим ф’ючерсним контрактом на 
швейцарські франки (стандартна партія 100000 франків) за ціною 
1,0224 дол. США за один франк. Гарантійний внесок 1800 дол. США, 
додаткове забезпечення – 1400 дол. США. Скільки в інвестора 
залишиться на рахунку 18 січня вранці, якщо останній контракт на 
швейцарські франки відбувся 15 січня за ціною 1,0224 дол. США за 
франк, 16 січня – 1,0200 дол. США, а 17 січня – 1,0198дол. США. 

 
Завдання 25. Інвестор купує ф’ючерсний контракт на 27500 

дол. США за ф’ючерсним курсом 0,93 євро з оплатою за спотовим 
курсом євро в гривнях. Припустимо, що в момент виконання 
ф’ючерсного контракту курс 1 євро дорівнює 28,6000 гривень. 
Визначить суму в гривнях за яку буде поставлено інвестору 27500 дол. 
США. 
 

Завдання 26. 10 вересня 2016 р. спот-курс швейцарського 
франку до долара USD/CHF дорівнював 1,0036 – 1,0045. Форвардна 
маржа для угоди на 3 місяці становить 250 – 550. Тобто можна 
записати: USD/ CHF 3 М swap = 250 – 550. Необхідно визначити: 

а) дату валютування та дату завершення угоди swap; 
б) курс купівлі і курс продажу за здійснення угоди репорту 10 

вересня 2016 р. 
 
Завдання 27. 17 лютого 2016 р. спот-курс гривні до долара 

USD/UAH дорівнював 25,9100 – 26,1700. Форвардна маржа USD/UAH 
3 М swap = 220 – 480. Необхідно визначити: 

а) дату валютування та дату завершення угоди swap; 
б) курс купівлі і курс продажу за здійснення угоди депорту. 
 
Завдання 28. Визначити форвардний курс через 30 днів, якщо 

спот-курс UAH/USD 25,9100 – 26,1700 і банк котирує своп-ставки на 
30 днів 250-325. 

 
Завдання 29. Розрахувати форвардний курс через 3 місяці та 5 

днів, якщо спот- курс USD/CHF дорівнює 1,0036 – 1,0055, своп-ставки 
на 3 місяці 170-165, на 4 місяці - 220-210. 

 
Завдання 30. Визначити форвардний курс через 30 днів, якщо 

спот-курс USD/CAD = 1,3536 – 1,3540, своп-ставки на 30 днів 20-30.  
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Завдання 31. Якщо спот-курс USD/CHF = 1,0026 – 1,0035, своп-
ставки на 30 днів 30 - 20, то який буде форвардний валютний курс 
через 30 днів?  

 
Завдання 32. Якщо спот-курс USD/CHF = 1,0036 – 1,0045, своп-

ставки на 30 днів 30-50, то яким буде форвардний валютний курс через 
30 днів?  

 
Завдання 33. Спот-курс USD/CAD = 1,3536 – 1,3540, своп-

ставки на 60 днів 120-110, необхідно визначити форвардний валютний 
курс через 60 днів.  

 
Завдання 34. Визначити форвардний курс через 3 місяці 20 

днів, якщо спот-курс USD/CHF = 1,0036 – 1,0045, своп-ставки на 3 
місяці 120-130, а на 4 місяці 170- 190.  

 
Завдання 35. Якщо спот-курс USD/CHF = 1,0036 – 1,0045, своп-

ставки на 30 днів 30 - 20, а своп-ставки на 60 днів 40-25, то який буде 
форвардний валютний курс через 37 днів?  

 
Завдання 36. Якщо спот-курс USD/CAD = 1,3536 – 1,3540, 

своп-ставки на 60 днів 70- 100, а на 90 днів – 80-120, то яким буде 
форвардний валютний курс через 2 місяці 10 днів?  

 
Завдання 37. Спот-курс USD/AUD = 1,3240 – 1,3256, своп-

ставки на 4 місяці 150-110, а на 5 місяців 190-120. Необхідно 
визначити форвардний валютний курс через 4 місяці 18 днів. 
 

Завдання 38. Торгова фірма уклала договір на купівлю 
імпортних товарів вартістю 5 млн дол. США. Товар поставлятиметься 
партіями, вартістю 1 млн дол. США кожної. Графік поставок 
наступний:  

Партія 1 2 3 4 5 
Дата 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 

В фірми немає власних коштів на оплату контракту, тому вона 
звернулась в банк для відкриття кредитної лінії. Процентна ставка 10% 
річних. Прогнозований термін реалізації партії товару 50 днів. Різниця 
між ціною реалізації та поставки буде спрямовуватись на погашення 
кредитних платежів.  

Розрахуйте потребу в кредиті на кожну партію поставки.  
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Завдання 39. Клієнт розглядає два варіанти кредитування 
поставки обладнання з Іспанії, що може запропонувати йому банк: 

� сума кредиту – 100000000 грн., процентна ставка – 16% 
річних; використання кредиту відбувається рівномірно протягом 5 
років, погашення відбувається 10 рівними внесками два рази на рік, 
починаючи через 6 місяців після останнього використання; 

� сума кредиту – 100000000 грн., процентна ставка – 20% 
річних; використання рівномірно протягом 3 років; погашення 10 
рівними річними внесками, починаючи через 6 місяців після 
останнього використання. 

Необхідно: 1) Визначити вартість кредиту за кожним варіантом 
кредитування. 2) Порадити позичальнику той варіант, який є більш 
прийнятним для нього з точки зору мінімізації витрат. 

 
Завдання 40. Розрахуйте загальну проценту ставку за кредитом 

(у процентах річних із врахуванням комісії) та його вартість: 
1. За умовою кредитної угоди кредит на суму 10000000 грн. 

використовується рівномірно протягом трьох років, погашення 
відбувається 5 рівними річними внесками, починаючи через шість 
місяців після останнього використання. Процентна ставка за кредит 
складає 12% річних, комісія за управління, що сплачується одноразово 
в момент надання кредиту, – 4 % від суми кредиту. 

2. За умовою кредитної угоди кредит на суму 200000000 грн. 
використовується п’ятьма траншами: перший – 01.01.2015 на суму 
40000000 грн., другий – 01.07.2015, третій – 01.01.2016 на суму 
60000000 млн грн., четвертий – 01.01.2017 на суму 30000000 грн., 
п’ятий – 01.07.2017 на суму 70000000 грн. Погашення відбувається 5 
рівними внесками два рази на рік, починаючи через шість місяців після 
останнього використання. Процентна ставка за кредит складає 23% 
річних, комісія за управління, що сплачується одноразово в момент 
надання кредиту, – 2,5% від суми кредиту, комісія за переговори 
складає 0,4% від суми кредиту. 

 

Завдання 41. Ставка за кредит 10% річних. Середній термін 
оборотності ресурсів в розрахунках з покупцем становить 20 днів.  

Визначте плату за факторинг.  
 
Завдання 42. Ставка за кредит розміром 10000 грн. 15% річних. 

Середній термін оборотності ресурсів в розрахунках з покупцем 
становить 15 днів. Визначте плату за факторинг.   
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Завдання 43. Форфейтер викупив в клієнта 10 векселів 
номіналом 100 тис. дол. Платіж за векселями проводиться через 
кожних 180 днів. Форфейтер надає термін 3 дні для розрахунку. 
Облікова ставка встановлена на рівні 10% річних.  

Визначте дисконт та суму платежу форфейтера клієнту за 
викуплені в нього векселі.   

 
Завдання 44. Банк уклав міжнародну угоду фінансового 

лізингу. За цією угодою придбано обладнання ринковою вартістю 
2000000 грн. строк лізину – 5 років. Процентна ставка, що 
прирощується, 12% річних, сплачується в кінці кожного періоду 
платежу. Договором передбачено придбання обладнання після 
закінчення строку лізингу (ціна придбання – 0 грн.) 

Визначений строк корисного використання обладнання – 7 
років. Періодом сплати вважається рік. 

Необхідно:  
1. Розрахувати суму лізингових платежів згідно даних умов 

угоди з фінансового лізингу (необхідно використовувати методику, 
запропоновану Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів 
та нематеріальних активів банків України № 542). 

2. Скласти графік сплати лізингових платежів, якщо оплата 
проводиться на початку кожного періоду. 

 
Завдання 45. До Харківського обласного управління 

Ощадбанку України (пр-т Науки, 32, МФО 337568) звернулось ТОВ 
«Люкс» з проханням відкрити йому поточний валютний рахунок у 
доларах США. 

Для розрахунків з іноземним партнером – фірмою «Бетта» – за 
імпортовану в Україну продукцію (обладнання для переробки 
сільськогосподарської сировини) за придбані товари клієнту необхідно 
купити 250000 доларів США (відповідно до договору купівлі-продажу 
№ 1 від 01.02.2016). 

Необхідно: 
� скласти перелік необхідних документів для відкриття 

валютного рахунку; 
� відповідні рахунки; 
� скласти перелік документів, що є підставою для купівлі 

іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при 
розрахунках з нерезидентами за торговими операціями; 

� скласти заяву на купівлю іноземної валюти; 
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� оформити документарно-розрахункову операцію за даною 
ситуацією. 

 
Завдання 46. Посилаючись на відповідні нормативно-правові 

акти Національного банку України, дайте відповіді на наступні 
запитання: 

2. Чи має право банк відкрити рахунок фізичній особі-
резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй 
ідентифікаційного номера платника податків? 

3. Чи повинні особи, які мають право першого та другого 
підписів особисто подавати до банку документи на відкриття 
поточного рахунку? 

4. Чи має право банк вимагати від клієнта інші документи 
(крім обов’язкових) і відомості, потрібні для з’ясування його особи, 
суті діяльності, фінансового стану? 

 
Завдання 47. При здійсненні операції ЗЕД експортером та 

імпортером формою розрахунку було обрано відкличний акредитив. 
Через скорочення терміну поставок товарів морем на 3 доби товари 
були доставлені на склад 20.05.2016р., а не 23.05.2016р., як було 
обмовлено у договорі. Після поставки товару, згідно з умовами 
акредитива, транспортна компанія надала відповідні документи банку, 
уповноваженому здійснювати платіж.  

Згідно з умовами акредитива, уповноважений банк в день 
надання відповідних документів (20.05.2016р.) здійснив платіж в 
розмірі 30% від вартості угоди. 23.05.2016р. банк-емітент прийняв 
рішення про відкликання акредитива, але уповноважений банк 
відмовився повернути всю суму, оскільки 30% вартості товару вже 
сплачено.  

Поясніть, якими документами регулюється порядок вирішення 
відповідної ситуації між банком-емітентом та уповноваженим банком.   

 
Завдання 48. При здійсненні операції ЗЕД як форму розрахунку 

було обрано відкличний акредитив. Банк імпортера, що знаходиться в 
Великобританії, тимчасово припинив свою діяльність у зв’язку з 
надзвичайними погодними умовами, про що повідомив учасників 
акредитива. Після відновлення діяльності банку-імпортера строк 
сплати за акредитивом завершився. Учасники розрахунків за даним 
акредитивом висувають претензії до банку щодо невиконання платежу 
на рахунок бенефіціара.  

Посилаючись на відповідні статті «Уніфікованих правил та 
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звичаїв для документарних акредитивів» дайте відповіді на такі 
питання:   

1. Чи несе відповідальність за невиконання платежу за 
акредитивом банк імпортера при вищезазначених обставинах? 

2. Якими мають бути дії інших учасників акредитивної форми 
розрахунків при зазначених обставинах?   

 
Завдання 49. До авізуючого банку надійшла інструкція від 

банку-кореспондента щодо відкриття акредитива на користь 
експортера, але поштові адреси контрагентів зовнішньоекономічної 
угоди були вказані некоректно.   

Проаналізуйте дії авізуючого банку в такій ситуації, у 
відповідності до статей «Уніфікованих правил та звичаїв для 
документарних акредитивів». 

 
Завдання 50. Експортер виконав термінове прохання імпортера 

щодо відправки товарів літаком, а не пароплавом, як це передбачалося 
умовами акредитива. Згодом, він звернувся зі скаргою, що документи, 
надані ним для оплати акредитива, не були прийняті банком, оскільки 
замість коносамента було надано авіатранспортну накладну.  
Проаналізуйте дану ситуацію, обґрунтуйте доцільність та 
справедливість поданої скарги, визначте можливі шляхи виходу із 
такої ситуації для експортера.  

 
Завдання 51. Український банк отримав від банку США 

документарне інкасо на 200 тис доларів США. Переказний вексель, 
передбачений умовами інкасо виставлений до оплати через 70 днів по 
пред’явленню на компанію «Фаворит», що є клієнтом українського 
банку.  

Додатковими вимогами у інкасовому дорученні є:  
1. Відповідність Уніфікованим правилам по інкасо (публікація 

522);  
2. Документи передаються проти акцепту;  
3. В разі несплати, повинне бути здійснено опротестування. 
До яких обов’язків контрагентів призводить відповідність 

розрахунку Уніфікованим правилам по інкасо?  
Яким чином необхідно діяти, якщо переказний вексель, який 

компанія «Фаворит» акцептувала та відмовляється оплачувати при 
настанні терміну через невідповідність товарів стандартам. Компанія 
згідна оплатити лише половину суми контракту.  
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Завдання 52. Обґрунтуйте дії банку, згідно положень 
Уніфікованих правил по інкасо, у таких випадках:  

1) в інкасовому дорученні не вказано, чи повинні комерційні 
документи включати зовнішньоторговельний вексель, що повинен 
бути переданий проти акцепту або платежу;  

2) пропонуються часткові платежі для чистого інкасо;  
3) пропонуються часткові платежі відносно документарного 

інкасо;  
4) клієнт подав банку-ремітенту пакет фінансових та 

комерційних документів для їх вручення проти отримання платежу за 
експортовану продукцію.  

В інкасовому дорученні було виявлено неточну адресу платника 
(імпортера). Імпортер запропонував провести розрахунки частковими 
платежами презентуючому банку, обґрунтовуючи це кризовим станом 
галузі.   

 
Завдання 53. Банк врахував вексель на суму 3000 тис дол. США 

за 70 днів до строку оплати. Проста облікова ставка – 12%. Кількість 
днів у році – 360.  

Визначте дисконт і вартість векселя при обліку, врахувавши 
темп місячної інфляції, що становить 7%. 

 
Завдання 54. Банк має таку інформацію:  
� сума переказного векселя – 700 тис дол. США;  
� строк погашення векселя – 10.11.2016;  
� дата обліку векселя в банку – 29.09.2016;  
� облікова ставка – 7%.  
Визначте суму дисконту та за якою ціною буде врахований 

вексель. 
 
Завдання 55. Номінальна вартість векселя 500 тис дол. США. 

Банк купує його, виплачуючи 490 тис дол. США за 70 днів до терміну 
платежу за векселем.  

Яка облікова ставка за векселем?   
 
Завдання 56. Доміцильований вексель номіналом 360 тис дол. 

США надійшов для дисконту до комерційного банку за 60 днів до 
погашення.  

Облікова ставка банку – 36% річних, дамно цього векселя в 
місці платежу – 1,5% номіналу векселя, порто – 400 дол. США. 

Визначте, яку суму дисконту за врахування цього векселя 
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запропонує банк векселедержателю.  
 
Завдання 57. До банку 10 квітня надійшли реєстри чеків від 

польської фірми на загальну суму 100 тис дол. США.  
Банк, виявив наступні неточності:  
• у чеку 1 виправлено суму з 20 тис дол. США на 25 тис дол. 

США;  
• в чеку 2 на 10 тис дол. США нечітко зазначені реквізити 

чекодавця;  
• чек 3 виписаний на 15 тис дол. США, а фактично відвантажено 

продукції на 12 тис дол. США, 4 тис дол. США виплачено чекодавцеві 
готівкою; 

• чек 4 на 8 тис дол. США був виписаний чекодавцем                   
25 лютого;  

• чек 5 на 2 тис дол. США містить факсиміле чекодавця;  
• чек 6 на 20 тис дол. США при залишку покриття на 10 тис 

дол., датою виписки зазначалось 11 квітня.   
Якими будуть дії банку з отриманими чеками та на яку загальну 

суму будуть оплачені банком реєстри чеків?  
  
Завдання 58. До банку 10 травня звернулись клієнти щодо 

наступних питань:  
• ТОВ «Альфа», у якого закінчився ліміт чекової книжки, але 

залишилось шість невикористаних бланків, на поточному рахунку 
фірми достатньо коштів для здійснення розрахунків;  

• ЗАТ «Бета», у якого, при повному використанні чеків із 
чекової книжки, залишився невикористаний ліміт на суму 50 тис дол. 
США;  

• ВАТ «Зета», в якого закінчився термін дії чекової книжки, але 
на 50 тис дол. США залишився невикористаний ліміт;  

• АТ «Омега», яке припиняє розрахунки з клієнтами чеками і в 
якого залишився невикористаний ліміт на 100 тис дол. США. 
Визначити, якими будуть дії банку в кожному випадку за операціями 
10 травня. 

 
Завдання 59. Американська компанія через місяць одержить від 

споживача із Саудівської Аравії 10 млн реалів Саудівської Аравії.  
Яким чином американська компанія може прохеджувати свій 

ризик на ринку короткострокового капіталу, якщо кредити в реалах 
видаються під 7% місячних, а поточний курс становить 5 реалів 
Саудівської Аравії за 1 американський долар?  
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Завдання 60. Німецька компанія через місяць одержить від 
українського споживача 500 тис українських гривень.  

Яким чином німецька компанія може прохеджувати свій ризик 
на ринку короткострокового капіталу, якщо кредити в гривнях 
видаються під 3% місячних, а поточний курс становить 26,7 грн. за 1 
американський долар?  

 
Завдання 61. Японська компанія продає українському 

підприємству обладнання сумою 10 млн японських єн. Ці кошти 
будуть інвестовані в українську економіку.  

На момент відвантаження обладнання курс єни до гривні 
становив 20 ієн за 1 грн. Оплату поставленого обладнання було 
здійснено через 3 місяці, коли курс гривні становив 23 ієни за 1 грн. 

Визначити прибуток або збиток постачальника від операційного 
валютного ризику.  

 
Завдання 62. Американська компанія одержить від 

бразильського споживача 4 млн бразильських крузейро.  
Яким чином американська компанія може прохеджувати свій 

ризик на ринку короткострокового капіталу, якщо кредити в крузейро 
видаються під 10% місячних, а поточний курс становить 400 
бразильських крузейро за 1 американський долар? 

 
Завдання 63. Білоруська зовнішньоторговельна компанія 

уклала контракт з фірмою із США на постачання партії товарів 
вартістю 950 тис дол. США. Американська компанія прийняла 
зобов'язання оплатити товар через 60 календарних днів. Валютою 
платежу визначений долар США. На момент поставки товару курс 
склав 2720 білоруських рублів за 1 долар США, а до моменту 
здійснення платежу − 2790 білоруських рублів.  

Визначте прибуток (збиток) покупця і продавця, викликані 
зміною курсу.  

Вкажіть способи страхування валютних ризиків при подібних 
угодах. 
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