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Назва дисципліни Міжнародні розрахунки та валютні операції 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра банківського і страхового бізнесу 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управління та адміністрування»,  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Викладачі дисципліни Скоморович Ірина Георгіївна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри банківського і страхового бізнесу 

Контактна інформація 

викладачів 

E-mail: iryna.skomorovych@lnu.edu.ua 

Тел. роб.: (032) 239-45-89 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://econom.lnu.edu.ua/course/mizhnarodni-rozrakhunky-ta-valiutni-

operatsii 

Інформація про 

дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні 

розрахунки та валютні операції» є відносини, що виникають між 

банками та їх клієнтами з приводу руху на міжнародному ринку 

кредитних і грошових ресурсів в умовах активізації процесів 

глобалізації економіки. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Міжнародні розрахунки та валютні операції» є 

вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної 

підготовки з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для освітньої програми «Банківський бізнес і 

фінансові технології», яка викладається в 10 семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародні 

розрахунки і валютні операції” є: отримання студентами знань про 

операції, що здійснюються комерційними банками під час 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, впровадження у 

вітчизняну практику міжнародного кредитування та присутності 

на вітчизняному і міжнародному валютних ринках. Основними 

завданнями вивчення дисципліни є: вивчити суть валютних 

операцій банку та механізм їх проведення; ознайомитись з 

основними принципами здійснення банками міжнародних 

операцій; розібрати основні фінансові інструменти та можливості 

їх практичного застосування для проведення міжнародних 

розрахунків; проаналізувати міжнародне кредитування як джерело 

фінансових ресурсів підприємницької діяльності; 

охарактеризувати посередницькі операції комерційного банку, що 

проводяться ним на валютному ринку. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: 

Карт-бланш, 2004. – 223 с. 

2. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні 

кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. 

http://econom.lnu.edu.ua/course/mizhnarodni-rozrakhunky-ta-valiutni-operatsii
http://econom.lnu.edu.ua/course/mizhnarodni-rozrakhunky-ta-valiutni-operatsii


посіб.–Львів: Вид-тво Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2004.–244 с. 

3. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / 

За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с. 

4. Руденко З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні 

операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с. 

5. Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / І. Г. 

Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 532 с. 

6. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 

2018 р. № 2473-VІІІ. 

Додаткова література: 

7. Класифікатор іноземних валют та банківських металів, 

затверджений постановою Правління НБУ № 269 від 19.04.2016 р. 

8. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції № 201 від 6.09.2001. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21.06.1995 № 

444 “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) і типові форми захисних застережень до 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають 

розрахунки в іноземній валюті”. 

10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 

рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена 

постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003 р. 

11. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків 

платників податків у банках та інших фінансових установах до 

контролюючих органів, затверджений Наказом Міністерством 

фінансів України № 292 від 09.07.2019. 

12. Положення про порядок виконання банками документів на 

переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах 

та банківських металів, затверджене постановою Правління НБУ 

№ 216 від 28.07.2008 р. 

13. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в 

іноземній валюті на території України, затверджене постановою 

Правління НБУ № 520 від 29.12.2000 р. 

14. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками 

операцій за документарними акредитивами в розрахунках за 

зовнішньоекономічними операціями, затверджене постановою 

Правління НБУ № 514 від 03.12.2003 р. 

15. Положення про порядок здійснення банками операцій за 

гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене 

постановою Правління НБУ № 639 від 15.12.2004 р. 

16. Положення про порядок встановлення Національним банком 

України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та 

готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими 

банками, затверджене постановою Правління НБУ № 290 від 

12.08.2005 р. 

17. Положення про прядок здійснення баками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, 

затверджене постановою Правління НБУ № 516 від 03.12.2003 р. 

18. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за 

дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за 

операціями з експорту та імпорту товарів, затверджене 

постановою Правління НБУ № 7 від 02.01.2019. 

19. Положення про порядок здійснення уповноваженими 



установами аналізу та перевірки документів (інформації) про 

валютні операції, затверджене постановою Правління НБУ № 8 від 

02.01.2019. 

20. Положення про порядок надання банками Національному банку 

України інформації щодо договорів, які передбачають виконання 

резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-

кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками, 

затверджене постановою Правління НБУ № 6 від 02.01.2019. 

21. Положення про транскордонне переміщення валютних 

цінностей, затверджене постановою Правління НБУ № 3 від 

02.01.2019. 

22. Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, 

затверджене постановою Правління НБУ № 2 від 02.01.2019. 

23. Положення про здійснення валютних інтервенцій 

Національного банку України на валютному ринку України, 

затверджене постановою Правління НБУ № 26 від 31.01.2019. 

24. Положення про структуру валютного ринку України, умови та 

порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на 

валютному ринку України, затверджене постановою Правління 

НБУ № 1 від 02.01.2019. 

25. Правила функціонування Системи підтвердження угод на 

валютному ринку України, затверджені постановою Правління 

НБУ № 10 від 02.01.2019. 

26. Положення про заходи захисту та визначення порядку 

здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене 

постановою Правління НБУ № 5 від 02.01.2019. 

27. Положення про валютний нагляд, затверджене постановою 

Правління НБУ № 13 від 03.01.2019. 

Інтернет-джерела: 

28. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України. 

29. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база 

України. 

30. minfin.com.ua – все про фінанси в Україні. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

- законодавчу та нормативну базу проведення міжнародних 

розрахунків в Україні; 

- основні принципи побудови зовнішньоекономічного договору; 

- механізми, форми та інструменти здійснення міжнародних 

розрахунків; 

- механізми використання платіжних доручень в іноземній валюті; 

- механізми використання іменних чеків; 

- особливості використання векселів у міжнародних розрахунках; 

- порядок здійснення акцептного та акцептно-рамбурсного 

кредитування; 

- особливості проведення міжнародних факторингових, 

форфейтингових, лізингових операцій. 

Вміти: 

- відкривати та вести поточні та кореспондентські рахунки в 

іноземній валюті, здійснювати купівлю-продаж та обмін 

іноземними валютами на міжбанківському валютному ринку та 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


міжнародних ринках; 

- використовуючи систему кореспондентських рахунків та наявну 

технічну базу, здійснювати платежі за відкритими рахунками, 

формувати платіжні документи за міжнародними стандартами; 

- проводити міжнародні розрахунки з використанням акредитивів, 

налагоджувати роботу банку при використанні експортних та 

імпортних акредитивів, визначати послідовність дій при інкасовій 

формі міжнародних розрахунків; 

- організовувати роботу з кредитування клієнтів банку в іноземній 

валюті, здійснювати реєстрацію іноземних кредитів, 

обслуговувати кредитні лінії міжнародних фінансових організацій; 

- надавати банківські гарантії, організовувати роботу щодо 

отримання від клієнтів необхідних документів та обслуговувати 

рух документів та коштів у разі настання гарантійного випадку; 

- проводити операції на міжнародних валютних ринках за 

дорученням клієнтів та для власних потреб банку, визначати 

валютний ризик та управляти ним, здійснювати операції з 

похідними фінансовими інструментами, які базуються на 

валютних курсах; 

- налагоджувати діяльність валютних кас та пунктів обміну 

валюти, здійснювати валютно-обмінні операції, організовувати 

продаж та купівлю дорожніх чеків, здійснювати перекази 

іноземної валюти за чи з-за кордону та в межах України. 

Ключові слова Валюта, міжнародні розрахунки, банк, акредитив, платіжне 

доручення, інкасо, іменний чек, дорожній чек, валютний ринок, 

кредит, банківська гарантія, контргарантія, касові документи, 

дериватив, вексель, валютно-обмінна операція, лізинг, факторинг, 

форфейтинг, акцептний кредит, акцептно-рамбурсний кредит. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Тема 1. Суть та передумови здійснення міжнародних 

розрахунків. 

Сутність міжнародних розрахунків. Законодавча база для 

проведення міжнародних розрахунків в Україні. Особливості 

використання валюти для міжнародних розрахунків. Способу 

пошуку закордонного контрагента. Оферта, її види. 

Зовнішньоекономічний договір. Умови здійснення міжнародних 

розрахунків. Форми та інструменти проведення міжнародних 

розрахунків. Авансовий платіж, платіж на відкритий рахунок. 

 

Тема 2. Організаційні основи проведення міжнародних 

розрахунків в банках. 

Місце банків в системі міжнародних розрахунків. Банк як агент 

валютного нагляду. Відкриття поточних рахунків в іноземній 

валюті для юридичних і фізичних осіб. Порядок купівлі іноземної 

валюти. Строки надходження та порядок продажу експортної 

виручки підприємств України. Участь банку у Системі 

підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. 

Порядок відкриття кореспондентських рахунків. Механізм 

функціонування коррахунків банків-нерезидентів в національній 

та іноземних валютах.  

 



Тема 3. Інструменти здійснення міжнародних розрахунків. 

Платіжні доручення в іноземній валюті. Порядок прийому 

платіжних доручень в іноземній валюті в банку. Суть чека, його 

види. Суб’єкти розрахунків за допомогою чеків. Іменний чек, його 

реквізити. Можливості використання іменних чеків в Україні. 

Подання іменного чека в банк на інкасо. Отримання коштів за 

іменними чеками. Поняття векселя, його різновиди. Особливості 

використання векселів в міжнародних розрахунках. 

 

Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків. 

Суть акредитивної форми розрахунків, її види та учасники. Дії 

банків при експортному та імпортному акредитиві. Переказний та 

компенсаційний акредитиви. Покритий та непокритий акредитиви. 

Підтверджений та непідтверджений акредитиви. Інші види 

акредитива. Суть та види інкасової форми міжнародних 

розрахунків, її учасники. Інкасове доручення. Способи передачі 

документів для отримання платежу. 

 

Тема 5. Кредитування учасників міжнародних розрахунків. 

Кредитування банками експорту та імпорту. Кредитування на 

основі векселя: акцептний та акцептно-рамбурсний кредити. 

Отримання кредитів від іноземних кредиторів. Порядок 

повідомлення про іноземні кредити НБУ. Можливості надання 

кредитів іноземним позичальникам. Кредитні лінії міжнародних 

фінансових організацій малому та середньому бізнесу. Банки-

агенти міжнародних кредитних ліній. Умови отримання кредитів. 

 

Тема 6. Міжнародні кредитно-посередницькі операції. 

Факторинг, його суть та види. Учасники факторингової операції. 

Механізм здійснення факторингу. Характерні ознаки 

форфейтингу. Відмінності між факторингом та форфейтингом. 

Лізинг у міжнародних відносинах. Характеристика банківської 

гарантії. Види гарантій. Порядок сплати коштів банкком-гарантом 

за виданою гарантією. Здійснення банками операцій за 

отриманими гарантіями. Порядок надання та використання 

контргарантій. 

 

Тема 7. Суть валютних операцій, їх класифікація. 

Поняття національної та іноземних валют. Закон України “Про 

валюту і валютні операції”. Валютні операції, їх види. Валютний 

ринок України. Валютна позиція банку. Міжбанківські кредитні та 

депозитні операції в іноземній валюті. 

 

Тема 8. Торговельні та неторговельні валютні операції. 

Умови поставки валюти на валютному ринку. Суть валютного 

ризику та управління ним. Організація діяльності валютних кас в 

банку. Здійснення валютно-обмінних операцій. Обмінні пункти 

банків і агентів. Конверсія готівкових іноземних валют. Купівля 

платіжних документів в іноземній валюті. Дорожні чеки. Виплата 

іноземної валюти за переказами з-за кордону та переказ за межі 

України. Переказ іноземної валюти в межах України. 

 

Теми практичних занять 
Тема 1. Суть та передумови здійснення міжнародних розрахунків. 



Тема 2. Організаційні основи проведення міжнародних 

розрахунків в банках. 

Тема 3. Інструменти здійснення міжнародних розрахунків. 

Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків. 

Тема 5. Кредитування учасників міжнародних розрахунків. 

Тема 6. Міжнародні кредитно-посередницькі операції. 

Тема 7. Суть валютних операцій, їх класифікація. 

Тема 8. Торговельні та неторговельні валютні операції. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік у кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Облік і аудит у банку”, “Банківська система”, 

“Банківські продукти в цифровій економіці”, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату банківської діяльності. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, розв’язування задач, 

групові проєкти, спільні розробки, дискусії. 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є 

використання мультимедійного проектора. Вивчення курсу не 

потребує використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50; 

• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання 

науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 



заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. Валютний нагляд. 

2. Поточні рахунки в іноземній валюті. 

3. Депозитні рахунки в іноземній валюті. 

4. Купівля іноземної валюти підприємством. 

5. Строки надходження та порядок продажу експортної виручки. 

6. Обов’язковий продаж іноземної валюти. 

7. Участь банку на міжбанківському валютному ринку України. 

8. Кореспондентські рахунки іноземних банків. 

9. Використання коррахунків іноземних банків в іноземній валюті 

в українських банках. 

10. Використання коррахунків іноземних банків в національній 

валюті України в українських банках. 

11. Структура зовнішньоекономічного договору. 

12. Особливості переказування коштів нерезидентам за операціями 

неторговельного характеру. 

13. Ліцензування НБУ валютних операцій. 

14. Платіжне доручення в іноземній валюті. 

15. SWIFT. 

16. Міжнародні розрахунки за допомогою векселів. 

17. Іменні чеки. 

18. Дорожні чеки. 

19. Акредитивна форма міжнародних розрахунків. 

20. Дії банків при експортному акредитиві. 

21. Дії банків при імпортному акредитиві. 

22. Види акредитивів. 

23. Інкасова форма міжнародних розрахунків. 

24. Акцептний кредит. 

25. Акцептно-рамбурсний кредит. 

26. Факторинг. 

27. Форфейтинг. 

28. Банківська гарантія та контргарантія. 

29. Операції банків за наданими гарантіями. 

30. Операції банків за отриманими гарантіями. 

31. Валютна позиція банку. 

32. Умови поставки іноземної валюти. 

33. Повідомлення про міжнародні кредитні договори НБУ. 

34. Валютно-обмінні операції банків. 

35. Перекази іноземної валюти за дорученням та на користь 

фізичних осіб. 

36. Касові операції банків в іноземній валюті. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

*Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 
Форма діяльно-

сті (заняття)* 

Література. 

*Ресурси в 

Завдання, 

год 

Тер-

мін 



*лекція, самос-

тійна, дискусія, 

групова робота) 

інтернеті ви-

кон. 

1 

Тема 1. Суть та передумови здійснення 

міжнародних розрахунків.  

Сутність міжнародних розрахунків. 

Законодавча база для проведення 

міжнародних розрахунків в Україні. 

Особливості використання валюти для 

міжнародних розрахунків. Способу пошуку 

закордонного контрагента. Оферта, її види. 

Зовнішньоекономічний договір. Умови 

здійснення міжнародних розрахунків. Форми 

та інструменти проведення міжнародних 

розрахунків.  

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 29 
- - 

2 
Тема 1. Суть та передумови здійснення 

міжнародних розрахунків. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 29 

Підготувати 

матеріал 

Один 

тижде

нь 

3 

Тема 2. Організаційні основи проведення 

міжнародних розрахунків в банках. 

Місце банків в системі міжнародних розра-

хунків. Банк як агент валютного нагляду. 

Відкриття поточних рахунків в іноземній 

валюті в банках. Порядок купівлі іноземної 

валюти. Строки надходження та порядок про-

дажу експортної виручки підприємств Украї-

ни. Порядок відкриття кореспондентських 

рахунків. Механізм функціонування 

коррахунків банків-нерезидентів.  

Лекція 

6, 10, 11, 12, 

16, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 

30 

- - 

4 

Тема 2. Організаційні основи проведення 

міжнародних розрахунків в банках. 

 

Практичне 

заняття 

6, 10, 11, 12, 

16, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29, 

30 

Підготувати 

матеріал, 

індивідуальн

а робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тижде

нь 

5 

Тема 3. Інструменти здійснення 

міжнародних розрахунків. 

Платіжні доручення в іноземній валюті. 

Порядок прийому платіжних доручень в 

іноземній валюті в банку. Суть чека, його 

види. Суб’єкти розрахунків за допомогою 

чеків. Іменний чек, його реквізити. Подання 

іменного чека в банк на інкасо. Отримання 

коштів за іменними чеками. Особливості 

використання векселів в міжнародних 

розрахунках. 

Лекція 
5, 6, 12, 13, 

18, 19, 26, 29 
- - 

6 
Тема 3. Інструменти здійснення 

міжнародних розрахунків. 

Практичне 

заняття 

5, 6, 12, 13, 

18, 19, 26, 29 

Підготувати 

матеріал, 

індивідуаль

на робота 

над науко-

во-пошуко-

вим зав-

данням 

Один 

тижде

нь 

7 

Тема 4. Документарні форми міжнародних 

розрахунків. 

Суть акредитивної форми розрахунків, її 

види та учасники. Дії банків при експортному 

та імпортному акредитиві. Переказний та 

компенсаційний акредитиви. Покритий та 

непокритий акредитиви. Інші види акредити-

ва. Суть та види інкасової форми міжнарод-

них розрахунків, її учасники. Інкасове дору-

чення. Способи передачі документів для 

Лекція 
5, 6, 14, 18, 

19, 26, 29 
- - 



отримання платежу. 

8 
Тема 4. Документарні форми міжнародних 

розрахунків. 

Практичне 

заняття 

5, 6, 14, 18, 

19, 26, 29 

Підготувати 

матеріал, 

індивідуаль

на робота 

над науко-

во-пошуко-

вим зав-

данням 

Один 

тижде

нь 

9 

Тема 5. Кредитування учасників 

міжнародних розрахунків. 

Кредитування банками експорту та імпорту. 

Кредитування на основі векселя. Отримання 

кредитів від іноземних кредиторів. Порядок 

повідомлення про іноземні кредити НБУ. 

Можливості надання кредитів іноземним 

позичальникам.  

Лекція 
5, 6, 20, 26, 

28, 29, 30 
- - 

10 
Тема 5. Кредитування учасників 

міжнародних розрахунків. 

Практичне 

заняття 

5, 6, 20, 26, 

28, 29, 30 

Підготувати 

матеріал, 

індивідуальн

а робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Один 

тижде

нь 

11 

Тема 6. Міжнародні кредитно-

посередницькі операції. 

Факторинг, його суть та види. Учасники 

факторингової операції. Механізм здійснення 

факторингу. Характерні ознаки форфейтингу. 

Лізинг у міжнародних відносинах. 

Характеристика банківської гарантії. Види 

гарантій. Порядок надання та використання 

контргарантій. 

Лекція 
5, 6, 15, 26, 

28, 29, 30 
- - 

12 
Тема 6. Міжнародні кредитно-посередницькі 

операції. 

Практичне 

заняття 

5, 6, 15, 26, 

28, 29, 30 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Один 

тижде

нь 

13 

Тема 7. Суть валютних операцій, їх 

класифікація. 

Поняття національної та іноземних валют. 

Закон України “Про валюту і валютні 

операції”. Валютні операції, їх види. 

Валютний ринок України. Валютна позиція 

банку. Міжбанківські кредитні та депозитні 

операції в іноземній валюті. 

Лекція 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 16, 17, 22, 

24 

- - 

14 
Тема 7. Суть валютних операцій, їх 

класифікація. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 16, 17, 22, 

24 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Один 

тижде

нь 

15 

Тема 8. Торговельні та неторговельні 

валютні операції. 

Умови поставки валюти на валютному ринку. 

Суть валютного ризику та управління ним. 

Організація діяльності валютних кас в банку. 

Здійснення валютно-обмінних операцій. 

Обмінні пункти банків і агентів. Конверсія 

готівкових іноземних валют. Дорожні чеки. 

Виплата іноземної валюти за переказами. 

Лекція 
5, 6, 13, 21, 

22, 26, 28, 30 
- - 

16 
Тема 8. Торговельні та неторговельні 

валютні операції. 

Практичне 

заняття 

5, 6, 13, 21, 

22, 26, 28, 30 

Підготувати 

матеріал, 

захист 

науково-

пошукових 

завдань 

Один 

тижде

нь 

 


