
Питання до іспиту  

«Міжнародні розрахунки та валютні операції» 
 

1. Поняття та особливості міжнародних розрахунків. 

2. Організація міжнародних валютних і розрахункових операцій комерційними 

банками. 

3. Умови здійснення розрахунків за міжнародними торговельними операціями. 

4. Кореспондентські відносини між банками. Характеристика кореспондентських 

угод. 

5. Порядок відкриття та механізм функціонування рахунків банків-кореспондентів 

типу «Ностро». 

6. Порядок відкриття та механізм функціонування рахунків банків-кореспондентів 

типу  «Лоро». 

7. Валюта ціни та валюта платежу.. 

8. Умови і способи платежів. 

9. Сучасні платіжні системи і засоби зв’язку суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

10. Системи міжбанківських комунікацій. 

11. Система SWIFT. 

12.  Ризики у зовнішньоекономічній діяльності – види ризиків. 

13. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх мінімізації та усунення. 

14. Характеристика, види зовнішньоторговельного контракту. 

15. Типова структура зовнішньоторговельного контракту. 

16. Умови поставок товару. 

17. Базові умови поставки Інкотермс. 

18. Покупець та продавець, їх права та обов'язки за різних умов поставки. 

19. Комерційні, розрахункові, транспортні  документи при міжнародних поставках. 

20. Страхові, сертифікатні, фінансові документи при міжнародних поставках. 

21. Дозвільні та митні документи при міжнародних поставках. 

22.  Використання в міжнародній сфері різних форм розрахунків. 

23. Документарні форми розрахунків. 

24. Акредитив: функції та види. 

25. Інкасо: поняття та види. 

26. Недокументарні форми розрахунків: авансовий платіж, банківський переказ, 

оплата після відвантаження.  

27. Недокументарні форми розрахунків: платіж на відкритий рахунок, платежі за 

чеками, пластиковими картками та векселями. 

28. Системи електронного переказу коштів, платіжне доручення. 

29. Основні принципи і правові засади банківського гарантування, його сутність, 

принципи, цілі та умови застосування. 

30. Учасники гарантійних операцій та взаємовідносини між ними. 

31. Типи, форми,  види і функції банківських гарантій. 

32. Порядок оформлення та видачі банківських гарантій. 

33. Використання банківської гарантії. 

34. Переваги використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках. 

35. Недоліки використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках. 

36. Види, форми, функції кредиту  в забезпеченні зовнішньої торгівлі. 

37. Фірмові кредити: види та цільове призначення. 

38.  Авансові кредити та кредити за відкритим рахунком. 



39. Вексельні кредити. 

40. Фінансові та брокерські кредити. 

41. Види фінансування імпорту: відкриття акредитивів і гарантії без фінансового 

покриття. 

42. Види фінансування імпорту: фінансування відстроченого платежу, пост-імпортне 

фінансування. 

43. Види фінансування експорту: пост-експортне фінансування, форфейтинг. 

44. Види фінансування експорту: факторинг, експортний лізинг. 

45. Характеристика та структура валютного ринку. 

46. Учасники валютного ринку та їх функції.  

47. Особливості функціонування валютного ринку в Україні.   

48. Інструменти валютного ринку.  

49. Види валютних операцій комерційних банків. 

50. Операцї «своп». 

51. Ф’ючерсні валютні операції. 

52. Форвардні валютні операції. 

53. Опціонні валютні операції. 

54. Поняття, види та цілі поточних конверсійних операцій. 

55. Валютні операції на умовах "спот". 

56. Правила торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку. 

57. Котирування валют.  Валютний курс. 

58. Крос-курси та їх розрахунок. 

59. Валютна позиція.  Управління валютною позицією банку. 

60. Валютні форвардні угоди. 

61. Валютні ф’ючерсні контракти. 

62. Валютні опціони: типи та стилі валютних опціонів. 

63. Міжнародні депозитні операції, їх суть, види та цілі. 

64. Види валютного ризику та їх ідентифікація. 

65. Методи оптимізації рівня валютного ризику. 
 


