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М 502 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 7/8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад. 

Т.Г. Остапенко, Т.В. Кузнєцова, Е.І. Данілова. – К.: НТУУ «Політехнічний 

університет», 2015. -15с. 

 

 

 

У методичних рекомендаціях надаються загальні вказівки щодо 

виконання самостійних завдань та задач з основних розділів дисципліни 

«Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції». 

Призначені для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальності 7/8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються 

за програмою спеціалістів та магістрів при впровадженні модульно-

рейтингових технологій у навчальний процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

 

Дисципліна «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» 

викладається для студентів спеціальності 7/8.03060104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності». 

Вона входить до блоку нормативних дисциплін, що відповідає 

державному стандарту підготовки фахівця. 

Предметом навчальної дисципліни є сутність, головні теоретичні та 

практичні аспекти здійснення міжнародних кредитних, розрахункових та 

валютних операцій на рівні держави, галузі та підприємства.  

Особливістю викладання дисципліни «Міжнародні кредитно-

розрахункові та валютні операції» є виконання самостійної роботи та 

розв’язання типових та специфічних задач.  

Так, необхідно розуміти, що міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

ці операції обслуговують основні відносини таких суб’єктів щодо купівлі-

продажу товарів чи послуг, оренди та лізингу, давальницьких операцій, 

інвестиційних схем та їх імплементації. 

Валютні операції є вихідними для здійснення та обслуговування ЗЕД 

підприємства. Коли від валютних ризиків залежить майбутня виручка та 

обслуговування розрахункових та кредитних операцій у ЗЕД конкретного 

підприємства. Як обрахувати валютний курс та спрогнозувати його – це 

прикладне питання визначення ефективності зовнішньоекономічних операцій 

в Україні та світі. 

Розрахункові операції є практичною стороною виконання платежів за 

міжнародні поставки товарів та послуг. Від обраного механізму розрахунків 

залежить якість поставки та оптимізація відносин у міжнародному 

середовищі різнонаціональних контрагентів. 

Кредитні операції є достатньо поширеними. Вони визначаються 

необхідністю залучення коштів для здійснення експортних чи імпортних 

операцій. Фінансування зовнішньоторговельних операцій характеризує 

потребу даного підприємства у зовнішніх коштах та нестачі власних коштів. 

Ситуаційні завдання та типові і специфічні задачі вирішуються на 

основі методик, розроблених викладачам и кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств НАУ. 

Окремі завдання та задачі об’єднані у межах модулів. Вивчення 

дисципліни передбачає виконання самостійної роботи з двох модулів та 

однієї курсової роботи (яка є третім модулем). 
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МОДУЛЬ 1. ВАЛЮТНІ, РОЗРАХУНКОВІ ТА КРЕДИТНІ 

ОПЕРАЦІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-

ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

 

 

Тема 1.1: Валютні цінності, валютні ринки та валютні курси  

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1.Що слід розуміти під терміном «валюта»? 

2.Які складові національної валютної системи? 

3.Дайте визначення світової валютної системи. 

 

 

 

Література 

1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 

Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 582с. 

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р.  № 15-93 (Зі 

змін. та доповн.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon2.rada.gov.ua 

3. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 

2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2.Прочитати та опрацювати Декрет КМУ «Про систему валютного 

регулювання та контролю» на підготувати есе щодо національної 

валютної системи в Україні.  

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для 

самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які характерні риси Паризької системи золотого стандарту? 

2. Охарактеризуйте Генуезьку систему золотодевізного стандарту. 

3. Назвіть головні особливості світової валютної кризи 1926-1933 рр. 

4. Проаналізуйте хід підготовки та підписання Бреттон-Вудської 

валютно-фінансової системи. 

5. Назвіть основні принципи функціонування Бреттон-Вудської 

валютної системи. 

6. Назвіть основні положення Ямайської валютної системи. 

 

 

Тема 1.2: Особливості здійснення конверсійних валютних операцій 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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Питання (завдання) для самостійної роботи  

1.Назвіть найбільші світові ринки золота. 

2.Яка частка золота в структурі офіційних золотовалютних резервів 

розвинутих країн? 

3.Охарактеризуйте поняття «валютні операції» у вузькому та широкому 

розумінні. 

4.Дайте визначення найпоширеніших «валютних операцій» на 

міжбанківському валютному ринку.  

 

 

Література 

1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 

Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 582с. 

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р.  № 15-93 (Зі 

змін. та доповн.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon2.rada.gov.ua 

3. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 

2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

 

 

 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературу і відповісти на питання у вигляді рефератів. 

2.Прочитати та опрацювати Декрет КМУ «Про систему валютного 

регулювання та контролю» на підготувати есе щодо використання валюти 

та валютних цінностей в Україні.  

3. На основі опрацьованої літератури підготувати відповіді на питання для 

самоконтролю. 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які форми валютних операцій використовуються на валютних 

біржах? 

2. Які валютні операції належать до поточних, а які до термінових? 

3. Що таке валютний арбітраж? 

4. Дайте визначення категорії «міжнародні розрахункові операції». 

5. Які основні форми міжнародних розрахунків? 

 

 

 

 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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Тема 1.3: Встановлення кореспондентських відносини між комерційними 

банками різних країн 
 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1.Крос-кудльтурні особливості систем міжбанківських розрахунків 

2.Поняття «кореспондентські міжбанківські відносини» 

3.Основний зміст і мета встановлення кореспондентських відносин 

4.Процес створення кореспондентських відносин 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. 

– К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: 

навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2009. – 63с. 

3. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: 

навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 327с. 

4. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

5. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Про 

затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків 

Національним банком України» від 15.08.2001р. №343 (Зі змін. та 

поповн.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0708-01 

 

 

Методичні рекомендації 

1.Опрацювати літературні джерела та відповісти на питання теми. 

2.Опрацювати Постанову НБУ і описати основні положення функціонування 

кореспондентських відносини між банками України та банками Німеччини. 

3. Опрацювати літературні джерела і охарактеризувати крос-культурні 

відносини між банками України та банками Бельгії. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризувати національну систему електронних платежів; 

2. Визначити моделі обслуговування консолідованого кореспондентського 

рахунку банку. 

3. Проаналізувати систему клірингових міжбанківських заліків. 

4. Охарактеризувати процес формування резервів за коштами, 

розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках. 

5. Де купують банки іноземну валюту для проведення міжнародних 

розрахунків? 

6. У чому сутність ліцензування банківських операцій та які види ліцензій 

вам відомі? 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0708-01
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Тема 1.4: Засоби здійснення міжнародних платежів: чеки, тратти, 

міжнародні платіжні доручення 

  

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1.Що таке банківський переказ? 

2.Як використовують векселі і чеки в міжнародних розрахунках? 

3.Які ви знаєте види векселів? 

4.Що таке дорожній чек і в яких випадках його використовують? 

5.Який механізм використання єврочеків? 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. 

– К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: 

навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2009. – 63с. 

3. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: 

навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 327с. 

4. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

5. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Правила 

бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній 

валюті»  від 04.09.2009р. №530 (Зі змін. та поповн.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua 

 

Методичні рекомендації 

1.Охарактеризувати банківські операції з чеками, картками та векселями у 

міжнародних економічних відносинах. 

2.Написати реферат щодо використання тревел-чеків у поїздках українських 

менеджерів до США. 

3. Охарактеризувати діяльність міжнародних платіжних систем. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Охарактеризувати особливості операцій з дорожніми чеками. 

2.Проаналізувати особливості операцій з пластиковими картками. 

3.Охарактеризувати послуги з переказу коштів фізичних осіб за 

кордон. 

4.Охарактеризуйте механізм розрахунків із використанням векселів. 

5.Які використовують пластикові картки в розрахунках? 

6.Які види пластикових карток ви знаєте? 

 

 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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Тема 1.5:  Недокументарні та документарні форми міжнародних 

розрахунків  
 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1.Які недокументарні форми платежів у міжнародних розрахунках ви 

знаєте? 

2.Чим відрізняється платіж на відкритий рахунок від авансового 

платежу? 

3.Що являє собою документарний акредитив? Розкрийте механізм 

розрахунків за його допомогою. 

4.Які документи використовують  при угоді з акредитивом? 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. 

– К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: 

навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2009. – 63с. 

3. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: 

навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 327с. 

4. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

5. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 

12.07.2001р. №2664-ІІІ (Зі змін. та поповн.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua 

 

 

Методичні рекомендації 

1Визначити відмінності між недокументарними та документарними формами 

міжнародних розрахунків 

2.Написати реферат на тему «Акредитивна форма міжнародних розрахунків у 

діяльності комерційного банку (за вибором студента)» 

3.Визначити особливості використання інкасової форми міжнародних 

розрахунків в Україні.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику використання в міжнародній сфері не 

документарних форм розрахунків. 

2. Визначте поняття «авансові платежі». 

3. Визначте поняття «платіж на відкритий рахунок». 

4. Охарактеризуйте  сутність та особливості міжнародних розрахунків 

акредитивами. 

5. Охарактеризуйте сутність і види інкасо. 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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Тема 1.6:  Методи міжнародних короткострокових кредитів  

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1.Класифікація операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів 

2.Міжнародні кредитні операції 

3.Принципи міжнародного банківського кредитування 

4.Умови погашення позики 

5.Ризики та способи захисту від них 

 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. 

– К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: 

навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2009. – 63с. 

3. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: 

навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 327с. 

4. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

5. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 

12.07.2001р. №2664-ІІІ (Зі змін. та поповн.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua 

 

Методичні рекомендації 

1.Охарактеризувати умови укладання міжнародних короткострокових 

кредитів. 

2.Пдготувати есе про короткострокові кредити у міжнародних економічних 

операціях клієнтів певного комерційного банку (за вибором студента). 

 

Питання для самоконтролю 

1. Чим зумовлене виникнення міжнародного кредиту? 

2. Які функції виконує міжнародний кредит? 

3. Які форми міжнародного кредиту вам відомі? Дайте стислу 

характеристику окремих їх форм. 

4. Назвіть та охарактеризуйте види комерційного кредиту. 

5. Поясніть значення овердрафту. 

6. У чому полягає відмінність акцептного кредиту від акцептно-

рамбурсного?  

 

 

 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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Тема 1.7: Традиційні та нетрадиційні методи середньострокових 

міжнародних кредитів 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Дайте визначення міжнародного кредиту. Які його основні форми? 

2. Охарактеризуйте комерційний та фінансовий міжнародні кредити. 

3. Визначте відмінності між традиційними та нетрадиційними  

методами середньострокових міжнародних кредитів. 

4. Визначте особливості роловерних міжнародних кредитів. 

5. Охарактеризуйте факторинг та форфейтинг як нетрадиційних 

методів середньострокового міжнародного кредитування. 

6. Наведіть основні ознаки міжнародного лізингу. 

 

 

Література 

6. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. 

– К.: Знання,2010. – 227с. 

7. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: 

навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2009. – 63с. 

8. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: 

навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 327с. 

9. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

10. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 

12.07.2001р. №2664-ІІІ (Зі змін. та поповн.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua 

 

Методичні рекомендації 

1. Підготувати розгорнуту доповідь щодо визначення відмінностей між 

традиційними та нетрадиційними методами середньострокового 

міжнародного кредитування. 

2. Визначити рівень ефективності кожного з нетрадиційних методів 

кредитування (факторингу, форфейтингу та лізингу). 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення міжнародного фінансового лізингу. 

2. Охарактеризуйте основні принципи Конвенції про міжнародний 

фінансовий лізинг. 

3. Розкрийте сутність міжнародного лізингу згідно із Законом України 

«Про лізинг». 

4. Перелічить домінантні особливості міжнародного лізингу. 

 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 2.1: Експортний контроль у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємств, що здійснюють активні валютно-фінансові операції 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Дайте визначення експортного контролю у зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

2. Охарактеризуйте товари, що підпадають під експортний контроль 

в Україні. 

 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. 

– К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: 

навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знання, 2009. – 63с. 

3. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках: 

навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 327с. 

4. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

5. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 

12.07.2001р. №2664-ІІІ (Зі змін. та поповн.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua 

 

Методичні рекомендації 

1. Визначити схеми здійснення експортного контролю підприємствами 

України. 

2. Написати реферат щодо участі Україні у світових ринках товарів, що 

підпорядковуються режиму експортного контролю  

 

Питання для самоконтролю 

1. Обмеження та заборони, 

пов’язані із виконанням 

рішень Ради Безпеки ООН 

2. Ембарго, що встановлене 

Радою Безпеки ООН щодо 

визначених держав 

3. Застереження  Ради 

Безпеки ООН щодо 

визначених держав 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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Тема 2.2: Гарантії подолання ризиків в міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операціях 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. Поняття ризику як економічної категорії; 

2. Види валютного ризику та їх ідентифікація: 

2.1. Управління бухгалтерським ризиком; 

2.2. Управління валютно-економічним ризиком; 

2.3. Менеджмент конкурентного ризику; 

3. Аргументи «за» та «проти» страхування валютних ризиків; 

4. Практика оцінки валютних курсів. 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. 

Слав’янської. – К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних 

банків: навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: 

Знання, 2009. – 63с. 

3. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в 

банках: навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: 

Університет «Україна», 2009. – 327с. 

4. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. 

– 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

5. Постанова Правілння Націоанльного банку України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг»  від 12.07.2001р. №2664-ІІІ (Зі змін. та поповн.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon2.rada.gov.ua 

 

Методичні рекомендації 

1. Написати реферат на тему: «Особливості страхування валютних 

ризиків підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності». 

2. Побудувати блок-схеми системи подолання валютних, кредитних та 

бухгалтерських ризиків. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Перерахуйте види ризиків, з якими зіткається 

компанія, залучена до зовнішньоекономічної діяльності. Як їх 

ідентифікувати? 

2. Охарактеризуйте інструменти хеджування 

трансакційних валютних ризиків, узагальніть переваги та недоліки 

кожного з розглянутих інструментів. 

3. Які стратегії застосовуються міжнародним 

фінансовим менеджером при хеджуванні конкурентних ризиків? 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
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4. Перелічить основні методи хеджування 

бухгалтерських ризиків. 

Тема 2.3: Правові основи регулювання міжнародних кредитно-

розрахункових та валютних операцій в Україні 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1 Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи 

України; 

2. Зовнішньоекономічний потенціал України як фактор активізації 

валютно-фінансових відносин; 

3. Основні документи в галузі регулювання валютної сфери економіки 

України; 

4. Становлення валютного та фінансового ринків України; 

5. Проблеми та перспективи входження України в міжнародну 

валютно-фінансову систему; 

6. Міжнародна платоспроможність України 

 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. 

Слав’янської. – К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 

Підручник. – 5-те видання, переоб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 

582с. 

3. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних 

банків: навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: 

Знання, 2009. – 63с. 

4. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в 

банках: навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: 

Університет «Україна», 2009. – 327с. 

5. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. 

– 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

 

Методичні рекомендації 

1.Підготувати есе та тему: «Валютне регулювання в Україні та 

можливості подолання валютних загроз» 

2.Визначити умови досягнення відповідності Україною економічних 

стандартів зони  Євро. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які форми надання фінансової допомоги Україні з боку МВФ? 

2. Охарактеризуйте етапи співробітництва України і МВФ. 

3. Які особливості інвестиційного фінансування, яке здійснює 

Світовий банк? 
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4. У чому особливість співробітництва України і ЄБРР? 

 

Тема 2.4: Міжнародне валютно-фінансове право як засіб 

регулювання міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1 Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків; 

2. Облікова (дисконтна) та девізна валютна політика держави; 

3. Традиційні методи валютного регулювання (девальвація та 

ревальвація); 

4. Валютні обмеження та валютні ризики; 

5. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри; 

6. Удосконалення міжнародної системи регулювання світових 

фінансів; 

7. Діяльність Паризького та Лондонського клубів. 

 

 

Література 

1. Банківські операції: підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. 

Слав’янської. – К.: Знання,2010. – 227с. 

2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 

Підручник. – 5-те видання, переоб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 

582с. 

3. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних 

банків: навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: 

Знання, 2009. – 63с. 

4. Кривов’яз Т.В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в 

банках: навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Сивульського. – К.: 

Університет «Україна», 2009. – 327с. 

5. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. / Л.П. Петрашко. 

– 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 271с. 

 

Методичні рекомендації 

1. Написати есе на тему «Історичні особливості формування міжнародного 

валютного права». 

2. Побудувати блок-схему впливу міжнародних валютно-фінансових 

відносин на міжнародні кредитно-розрахункові відносини. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке валютне регулювання? 

2. Дайте визначення валютної політики. 

3. Назвіть характерні риси облікової та девізної політики. 

4. Які особливості валютного демпінгу? 
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5. Розкажіть про використання девальвації і ревальвації нині та за 

часів дії золотомонетного стандарту. 

6. У чому особливості застосування валютних обмежень? 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
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