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ВСТУП 

 
Глобалізація фінансового середовища є однією з суттєвих рис сучасної 

світової економічної системи. Динамічне зростання ж світових фінансових 
ринків, потенціалу транснаціональних банків та небанківських корпорацій 
спонукає по-новому оцінити взаємозалежність окремих країн, їхню 
конкурентоспроможність та здатність адаптуватися до викликів глобальної 
економіки. Тому цілком закономірним є посилення інтересу до вивчення 
дисциплін, що розкривають різні аспекти міжнародної фінансової діяльності. 
Курс "Міжнародні фінанси" — відносно нова навчальна дисципліна. Проте 
останнім часом він став невід'ємною складовою вивчення студентами проблем 
світової економіки, міжнародного бізнесу та міжнародних економічних 
відносин. У навчальних закладів, що готують спеціалістів з «Міжнародної 
економіки», міжнародні фінанси є одним із головних нормативних курсів. 

Сучасне розуміння сутності світових фінансів набагато ширше, ніж 
розгляд лише міжнародних валютно-фінансових відносин або тільки світових 
фінансових ринків. Це визначає необхідність інтегрованого підходу до 
висвітлення проблеми, основу якого становить аналіз взаємодії багатьох 
елементів світової фінансової архітектури, які прямо чи опосередковано 
пов'язані з рухом глобальних фінансових потоків. Важливою передумовою 
засвоєння студентами складних проблем сучасних світових фінансів є попереднє 
вивчення таких дисциплін, як фінансовий менеджмент, банківська справа, 
управління портфельними інвестиціями, фінансові ринки.  

У пропонованому конспекті лекцій акцентується увага не тільки на 
загальних тенденціях трансформації світового фінансового середовища, а й на 
конкретних механізмах перерозподілу фінансових ресурсів у системі світового 
господарства, основних видах операцій на міжнародних фінансових ринках, 
інструментах фінансування міжнародної діяльності корпорацій, а також 
інституційній структурі сучасної світової фінансової системи. Логіка викладу 
передбачає поступове розкриття основних категорій міжнародних фінансів, 
перехід від загальних питань до конкретних механізмів фінансової техніки та 
фінансових рішень. Метою курсу «Міжнародні фінанси» є формування знань у 
галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у 
валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному 
рівнях.  

Основні завдання дисципліни спрямовані на: вивчення сутності та 
елементів системи міжнародних фінансів; характеристику світового фінансового 
ринку та його сегментів; використання основних фінансових інструментів; 
дослідження особливостей фінансів транснаціональних корпорацій; визначення 
ролі України у світовій фінансовій сфері; окреслення проблеми заборгованості в 
системі міжнародних фінансів. Предмет курсу — міжнародні фінансові потоки, 
їхній взаємозв’язок та регулювання.  

Кожну  тему конспекту лекцій супроводжено переліком основних 
термінів і понять із теми, контрольними запитаннями, які допоможуть 
студентові самостійно перевірити якість і глибину засвоєння викладеного 
матеріалу, списком рекомендованої літератури для поглибленого вивчення як 
окремих аспектів, так і всієї теми. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСІВ 

 

ТЕМА 1. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

План 

1. Предмет та функції міжнародних фінансів. 

2. Суб’єкти міжнародних фінансів. 

Ключові поняття: дієздатність, правоздатність, правосуб’єктність 

держави, фінансова інновація, фінансовий інжиніринг, фінансові інструменти, 

фінансові технології, фінансова революція.  

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 
Предметом вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є світові 

фінансові ресурси (потоки грошових коштів, активів) та система вартісних 

відносин, що виникає в процесі їхнього руху, злиття та диверсифікації. 

Міжнародні фінанси є складовою міжнародних економічних відносин, у розрізі 

тих з них, які пов’язані з міжнародним рухом фінансових активів. 

Фінансові ресурси світу в широкому розумінні розглядають як сукупність 

фінансових активів усіх країн, міжнародних організацій, транснаціональних 

корпорацій, банків і міжнародних фінансових центрів та у вузькому — як сукупність 

фінансових активів, що використовуються між резидентами та нерезидентами. Ці 

твердження покладено в основу рис. 1.1, який об’єднує 5 складових світових 

фінансів: світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки, міжнародний 

банківський капітал, фінанси міжнародних корпорацій та міжнародні портфельні 

інвестиції. 

Світове зовнішнє середовище

Міжнародні
фінансові

ринки

Фінанси
міжнародних
корпорацій

Міжнародні
портфельні
інвестиції

Міжнародна
банківська

справа

 
Рис. 1.1. Світове фінансове середовище 

 
Звичайно, фінансовий капітал ніколи не перебуває в статиці. Він 

рухається між суб’єктами міжнародних фінансів, шукаючи високих прибутків та 

продуктивності, тобто розподіл та перерозподіл фінансових активів 

визначаються об’єктивними закономірностями. Рух грошових потоків дає 

можливість аналізувати фінансову діяльність як на мікро-, так і на макрорівнях. 
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Отже, можна визначити дві основні функції міжнародних фінансів: 

розподільчу та контрольну. 

 

Взаємозв’язок міжнародних фінансів і світового економічного 

середовища 
Світове фінансове середовище стрімко змінювалося протягом останніх 

десятиліть. Його неможливо характеризувати без розгляду змін у світовому 

економічному середовищі та в структурі світової економіки. 

Післявоєнні зміни економічного середовища визначили новий етап 

формування світового середовища, який продовжується й нині (рис. 1.2).  
 

 30-ті роки ХХ ст. — «велика депресія» 
 Друга світова війна 

Післявоєнні роки. 

План Маршала (США) 
Програми допомоги 

Створення  
міжнародних організацій: 

1944 р.  — МВФ; 
1945 р.  — МБРР; 
1945 р.  — ГАТТ; 
1949 р.  — ООН 

 1957 р. — виникнення ринку євродоларів у Лондоні. 

 1958 р. — створення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС). 

 Із середини 50-х років — зростання діяльності американських, японських та 
європейських корпорацій на світовому ринку, а також конкуренції між амери-
канськими та іноземними багатонаціональними корпораціями. 

 60-ті рр. — швидке економічне зростання Японії. 

 1971 та 1973 роки — світові фінансові кризи, що привели до краху Бреттон-
вудської системи та переходу до системи плаваючих валютних курсів. 

 1974 та 1979 роки — нафтові кризи, підвищення цін на нафту. 

 1982 р. — початок світової боргової кризи у зв’язку з проблемами обслугову-
вання боргу в країнах, що розвиваються. 

 80-ті роки ХХ ст. — перетворення Японії у передову міжнародну фінансову 
силу та джерело світового капіталу. 

 Лютий 1987 р. — Луврські угоди «великої сімки» в Парижі. Підтримання до-
лара США, штучне підтримання обмінного курсу своїх валют відносно долара у 
вузьких межах коливань. Наміри проведення узгодженої економічної політики у 
своїх країнах. 

 1987 р. — ЄЕС прийнято Єдиний європейський акт про створення уніфікова-
ного європейського ринку в 1992 р. 

 1989—1992 рр. — зміни політичних систем у східноєвропейських комуністи-
чних країнах. 

 1992 р. — поява уніфікованого європейського ринку. 

 Листопад 1993 р. — Північноамериканська угода про вільну торгівлю. 

 1995—1998 рр. — кризи в Мексиці, Латинській Америці, Чилі, Японії, Таїлан-
ді, Індонезії, Малайзії, Філіппінах, Південній Кореї, Росії, Україні, країнах СНД, 
Бразилії. 

 Вересень 2001 р. — коливання фінансових ринків США та інших країн  
після терактів. 

 Уведення ЄВРО в безготівковий та готівковий обіги 

  
Рис. 1.2. Зміни світового економічного середовища (основні події) 
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Серед змін світового фінансового середовища слід відзначити такі: 

зростання ринку євровалюти, розвиток загального європейського ринку, 

посилення ролі ТНК, міжнародні фінансові кризи, низка нафтових криз, 

міжнародна криза заборгованості, розпад комуністичної системи в 

Радянському Союзі й країнах Східної Європи та їхній перехід до ринкової 

економіки. 

Характер та напрями розвитку світового виробництва та 

торгівлі суттєво не змінюються з року в рік. Однак, з урахуванням 

довгострокової перспективи, зміни цих напрямків змогли вплинути на 

величину та структуру світових фінансових потоків. 

Основні тенденції структурних змін світової економіки: зміни у 

відношеннях між сировинними та промислово розвиненими країнами; перехід 

промислово розвинених країн від трудомісткого до наукомісткого виробництва; 

підвищення значення міжнародного руху капіталу; зростання ступеня 

диверсифікації діяльності багатонаціональних корпорацій, зокрема 

міжнародного інвестування у спільні підприємства та угоди про партнерство. 

Посилення руху міжнародного капіталу пояснюється результатом 

коливань темпів економічного росту окремих держав, їхньою торговою 

політикою, скороченням обсягів втручання держави у функціонування 

фінансових ринків та проведення фінансових операцій, змінами інвестиційних 

можливостей. 

Протягом останніх років міжнародні потоки капіталу постійно 

збільшувалися. Це зростання сприяло глобалізації фінансових ринків провідних 

міжнародних центрів. Виникла світова фінансова мережа, що поєднала провідні 

фінансові центри різних країн (Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюріх та ін.). 

Лондон — провідний центр євровалюти. Токіо — ринок цінних облігацій (за 

рахунок великих обсягів заощаджень та надлишків капіталу в Японії). Цюріх — 

провідний ринок іноземних облігацій (за рахунок анонімності зарубіжних 

депозитів). Інші міжнародні фінансові центри (Франкфурт, Амстердам, Париж, 

Гонконг, Багамські острови, Кайманові острови) виконували різні функції, 

пов’язані зі світовими потоками капіталу. Зміцнення зв’язків між цими центрами 

здійснило фінансову революцію. 

Ключові аспекти фінансової революції: глобальна наявність 

міжнародних фінансових інститутів; міжнародна фінансова інтеграція; швидкий 

розвиток фінансових інновацій. 

Ці зміни ставлять перед урядами, підприємствами, фінансовими 

інститутами та міжнародними організаціями нові завдання. США продовжує 

відчувати великий дефіцит бюджету й торгового балансу. Активне сальдо 

торгового балансу Японії має бути спрямоване у продуктивні 

капіталовкладення в інших країнах. Країни, що розвиваються, мають знайти 

можливості для обслуговування зовнішнього боргу, а також платити за 

постійне збільшення вартості імпортних товарів та капіталу. Країни з 

перехідною економікою у Східній Європі повинні зайняти відповідне місце у 
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світовій ринковій системі. Нові індустріальні країни (Східна Азія  — Південна 

Корея, Гонконг, Сінгапур, Тайвань; Латинська Америка — Бразилія, 

Аргентина, Мексика) мають піднятися на передкризові економічні позиції. 

Фінансові інститути потребують високоосвічених працівників для прийняття 

своєчасних рішень в умовах нестабільної ситуації на фінансових ринках. 

Усе це дає змогу визначити такі складові процесу фінансової глобалізації 

світу: інтеграція, концентрація й конвергенція (зближення) міжнародних ринків 

капіталу, зростання конкуренції на міжнародних ринках капіталу, 

інформатизація фінансових ринків. 

 

2. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ ТА ЇХНЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Міжнародного
публічного права

Міжнародного
приватного права

Національні
держави

Центральні банки

Національні та іноземні
юридичні особи

Міждержавні
(міжнародні, регіональні)

організації

Фінансово-кредитні
інститути

Комерційні банки

ТНК

Біржі та ін.

Фізичні особи

Суб’єкти міжнародних фінансів

 
Рис. 1.3. Суб’єкти міжнародних фінансів 

 

Суверенна держава є основним суб’єктом міжнародного права, що діє у 

сфері міжнародних фінансів та наділений здатністю здійснювати міжнародні 

права та обов’язки. Основними критеріями характеристики суверенної держави є 

правосуб’єктність, імунітет, спадкоємність. 

Правосуб’єктність — це здатність вступати у відносини з іншими 

державами та суб’єктами міжнародного права. 

Права та обов’язки різних держав однакові, незалежно від їхніх розмірів, 

економічної та військової могутності; вони зумовлені природою держави й 

характером міжнародної спільноти на визначений історичний період розвитку та 

пов’язані між собою. Основні права держави пов’язані із суверенітетом. Вони 
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відповідно обмежені правами інших держав та мають використовуватися згідно з 

основними принципами й нормами міжнародного права. 

Суб’єкти міжнародних фінансів повинні зважати на те, що юрисдикція 

держави має здійснюватися з урахуванням імунітетів, визнаних міжнародним 

правом. Імунітет виходить з принципу суверенної рівності, тобто рівний над 

рівним влади не має. 

Спадкоємність держави – перехід прав та обов’язків у наслідок заміни 

однієї держави іншою відносно відповідальності за міжнародні відносини якоїсь 

території. Розрізняють спадкоємність щодо договорів, щодо державної 

власності та архівів, щодо державних боргів. 

У сфері міжнародних фінансів держава в особі державних органів (Уряд, 

Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів та ін.) та офіційних 

посадових осіб (президент, прем’єр-міністр) має право здійснювати такі види 

діяльності: брати участь у міжнародних економічних та фінансових 

конференціях, у діяльності міжнародних організацій, у клірингових, платіжних і 

валютних угодах; укладати міждержавні договори щодо експорту-імпорту товарів 

та послуг, міждержавні угоди оренди рухомого та нерухомого майна, іпотеки, 

кредитування, позик, інвестування, фінансування; здійснювати операції з 

золотом та дорогоцінними металами; емітувати державні казначейські 

зобов’язання, цінні папери; забезпечувати фінансовими та іншими гарантіями 

операції різних юридичних та інших осіб; надавати безоплатну фінансову 

допомогу. 

Центральний банк — юридична особа, що знаходиться в державній 

власності і, відповідно до державних цілей, здійснює повноваження з володіння, 

користування та розпорядження майном Банку. Як правило, Центральний банк 

підпорядковується парламенту, а основні його функції спрямовані на розвиток і 

зміцнення фінансово-кредитної системи національної держави, забезпечення 

ефективного й безперебійного функціонування системи розрахунків, 

регулювання, контроль та нагляд за діяльністю національних і іноземних 

фінансово-кредитних інститутів. 

Міждержавні (міжнародні, регіональні) організації. Виражаючи волю 

держав, міждержавні організації у межах повноважень, зафіксованих в 

установчих документах, поряд з державами регламентують статус суб’єктів 

світових фінансових ринків та регулюють міжнародні валютно-кредитні 

відносини. 

Міжнародна організація — це об’єднання суверенних держав, створене на 

основі міжнародного договору та статуту для виконання визначених цілей, яке 

має систему постійно діючих органів, міжнародну правосуб’єктність та 

засноване згідно з міжнародним правом. 

Міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові організації — 
це інститути, створені на основі міждержавних угод для врегулювання 

міжнародних економічних відносин, зокрема валютно-кредитних і фінансових: 

МВФ (Міжнародний валютний фонд); БМР (Банк міжнародних розрахунків); СБ 
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(Світовий банк); МАР (Міжнародна асоціація розвитку); МАІГ (Міжнародна 

агенція з інвестиційних гарантій); регіональні банки розвитку; валютно-кредитні 

й фінансові організації ЄС. 

 
Запитання для самоперевірки 

1. Дайте визначення предмета курсу «Міжнародні фінанси». 

2. Розкрийте поняття світового фінансового середовища. 

3. Характеристика змін світового економічного середовища, їхній вплив на 

міжнародні фінансові відносини. 

4. Визначте та дайте характеристику основним змінам у структурі світової 

економіки. 

5. Визначте та дайте характеристику факторам впливу на міжнародний рух 

капіталу. 

6. Розкрийте поняття фінансової революції. 

7. Характеристика держави як суб’єкта міжнародних фінансів. 

8. Характеристика центрального банку як суб’єкта міжнародних фінансів. 

9. Характеристика міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних фінансів. 

 

 

ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 

План 

1. Поняття та складові світової валютної системи. 

2. Валютний курс: поняття, функції, багатофакторність, теорії регулювання. 

3. Криза валютної системи: поняття, види. 

4. Еволюція світової валютної системи. 

  4.1 Паризька валютна система. 

  4.2 Генуезька валютна система. 

                             4.3 Бреттонвудська валютна система. 

  4.4 Ямайська валютна система. 

  4.5 Європейська валютна система. 

Ключові поняття: валютний кошик, валютний курс, валютний паритет, 

валютні блоки, валютні резерви, вільноконвертовані валюти, золотий паритет, 

класичний механізм «золотих крапок»,  міжнародна валютна ліквідність 

(МВЛ),  міжнародні розрахункові грошові одиниці (МРГО), монетний паритет, 

неконвертовані валюти, плаваючий валютний курс, резервна валюта, ступінь 

конвертування валюти, таргетування, тройська унція,  фіксований валютний 

курс, частково конвертовані валюти. 

 

1. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ. 

Валютна система — форма організації та регулювання валютних відносин, 

закріплена національним законодавством чи міжнародними угодами. Розрізняють 

національну, світову й міжнародні (регіональні) валютні системи. 

Національна валютна система — це форма економічних відносин 

країни, за допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються 

та використовуються валютні кошти держави. 
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Світова та міжнародна валютні системи — це форма організації 

міжнародних валютних (грошових) відносин, що історично склалася та 

закріплена міждержавною домовленістю, тобто це сукупність способів, 

інструментів, міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється взаємний 

платіжно-розрахунковий оборот у межах світового господарства. 

Основні елементи національної і світової валютних систем наведено в 

табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ  

Національна валютна система Світова валютна система 

Національна валюта Резервні валюти, міжнародні рахункові 

валютні одиниці 

Умови конвертування національної 

валюти 

Умови взаємного конвертування валют 

Паритет національної валюти Уніфікований режим валютних паритетів 

Режим курсу національної валюти Регламентація режимів валютних курсів 

Наявність чи відсутність валютних 

обмежень, валютний контроль 

Міждержавне регулювання валютних 

обмежень 

Національне регулювання міжнародної 

валютної ліквідності країни 

Міждержавне регулювання міжнародної 

валютної ліквідності 

Регламентація використання 

міжнародних кредитних засобів обігу 

Уніфікація правил використання 

міжнародних кредитних засобів обігу 

Регламентація міжнародних 

розрахунків країни 

Уніфікація основних форм міжнародних 

розрахунків 

Режим національного валютного ринку 

та ринку золота 

Режим світових валютних ринків та ринку 

золота 

Національні органи, що керують 

валютними відносинами країни та 

регулюють їх 

Міжнародні організації, які здійснюють 

міждержавне валютне регулювання 

 

Міждержавне валютне регулювання здійснює МВФ (1944 р.), а в 

Європейській валютній системі — Європейський фонд валютного 

співробітництва (1973—1993 рр.), замінений Європейським валютним 

інститутом (1994—1998 рр.), а з 1 червня 1998 р. — Європейським центральним 

банком. 

 

2.ВАЛЮТНИЙ КУРС: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, БАГАТОФАКТОРНІСТЬ, 

ТЕОРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ. 

Валюта - це грошова одиниця держави чи групи держав. Термін 

«валюта» використовується у таких значеннях:  

 національна валюта — грошова одиниця певної держави. До валюти 

України відносять валюту України, платіжні  документи  та  інші  цінні  папери,  

виражені  у  валюті України. 
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 іноземна валюта — це як іноземна валюта,  так і банківські метали, 

платіжні  документи  та  інші цінні папери, виражені  в  іноземній  валюті  або  

банківських  металах; 

 міжнародна (регіональна) валюта — міжнародна або регіональна 

грошова розрахункова одиниця, засіб платежу: СДР (спеціальні права 

запозичення (СПЗ)) — міжнародні платіжні засоби, які використовуються 

МВФ для безготівкових міжнародних розрахунків через записи на спеціальних 

рахунках та як розрахункова одиниця МВФ; ЕКЮ — регіональна розрахункова 

одиниця, яку було введено в 1979 р. у межах Європейської валютної системи 

та яка пізніше стала розрахунковою одиницею Європейського валютного 

союзу (сьогодні це ЄВРО). 

Валютний курс (exchange rate)  - це ціна грошової одиниці однієї 

держави, виражена у грошових одиницях іншої держави.  

Валютне котирування – це фіксація курсу однієї грошової одиниці 

стосовно іншої грошової одиниці. При повному котируванні встановлюється 

курс покупки валюти (сторона bid) і продажу (сторона offer). Різниця між цими 

курсами називається «спред» (spread) або «маржа». Одиницею виміру спреду є 

0,0001, яка називається «пункт». Зміну курсу на 100 пунктів називають 

«великою фігурою» або просто «фігурою». 

При котируванні валютних курсів у кожній валютній парі є валюта 

котирування і база котирування. Валютою котирування є та валюта, курс якої 

визначають, а базою — валюта, з якою порівнюють цю грошову одиницю.  

Виокремлюють два види котирування: пряме і обернене. При прямому 

котируванні визначають ціну одиниці іноземної валюти, виражену у одиницях 

національної валюти. При оберненому –навпаки, визначають ціну одиниці 

національної валюти в одиницях іноземної валюти.  Офіційні котирування 

гривні до іноземних валют Національний банк України встановлює як суму в 

гривні за 10, 100, 1000 і 10000 одиниць іноземної валюти. 

Основою валютних курсів є паритет купівельної спроможності 

іноземних валют. Купівельна спроможність валюти визначається вартістю 

певного набору товарів та послуг, які можна придбати за цю валюту у 

досліджуваному періоді у порівнянні з базовим періодом. 

Співвідношення купівельної спроможності двох валют до певної групи 

товарів та послуг у двох країнах визначає паритет купівельної спроможності 

— РРР (purchasing power parity). Згідно з теорією паритету купівельної 

спроможності валютний курс змінюється настільки, наскільки це потрібно для 

того, щоб компенсувати різницю в динаміці рівня цін у різних країнах. 

Залежно від номенклатури товарів, які використовуються при розра-

хунку цього показника, паритет купівельної спроможності може бути 

частковим (за обмеженим переліком товарів чи товарних груп) та загальним 

(за валовим національним продуктом). 

Валютний курс залежить від багатьох чинників, серед яких можна 

виокремити чинники структурного та кон’юнктурного характеру.  
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Структурні чинники відображають стан економіки країни-емітента, 

чинять довготерміновий вплив і становлять основу валютного курсу. Це 

чинники, що діють всерйоз і надовго. Серед структурних чинників виділяють: 

місце країни на світовому ринку товарів та послуг, показники економічного 

розвитку держави, динаміку обсягів грошової маси в обігу, темпи інфляції, рівень 

і динаміку облікової ставки та нормативів резервування, стан і структуру 

платіжного балансу країни, обсяги дефіциту державного бюджету, обсяги 

внутрішніх та зовнішніх запозичень, платоспроможність країни та ін. 

Кон’юнктурні чинники мають короткостроковий і спекулятивний 

характер. Ці чинники швидко формуються, чинять суттєвий вплив, але їх дія 

швидко минає. До кон'юнктурних чинників відносять: формування інфляційних очі-

кувань, спекулятивні валютні операції, політичні події, тощо. 

На розмір спреду валютного курсу впливають такі фактори : 

 Статус контрагента і характер взаємовідносин між 

контрагентами. Чим тісніші стосунки – тим менший спред, і навпаки. 

Тому що, прагнучи надати пільги «дружньому» контрагенту, банк, що 

котирує курс, трохи завищить курс покупки і занизить курс продажу, 

таким чином звужуючи спред. 

 Сума угоди. Чим більша сума – тим менший спред, і навпаки.  Банк 

заробляє на великих обсягах угод за принципом «гуртом - дешевше». 

 Котирувана валюта та ліквідність ринку . Чим ліквідніша валюта – 

тим менший спред, і навпаки. Якщо на ринку певної валюти є 

конкуренція, вона буде тиснути на курс покупки у напрямі догори, і на 

курс продажу валюти – у напрямі донизу. Малий рівень конкуренції на 

ринку певної валюти триматиме спред її обмінного курсу значним. 

 Ринкова кон’юнктура. Чим більша волатильність обмінного курсу 

валюти – тим більший спред. Адже, виставляючи котирування банк 

повинен вписатися у можливі майбутні коливання курсу. 

Волатильність -  ступінь  мінливості   значення   індикатора, змінної,  

параметра, у даному випадку – валютного курсу. 

Слід зазначити, що на розмір спреду відсоткових ставок залучення і 

розміщення ресурсів впливають подібні фактори, і діють вони подібним чином. 

Зниження купівельної спроможності національної валюти щодо 

іноземних валют називається девальвацією. Підвищення купівельної 

спроможності національної валюти щодо іноземних валют називається 

ревальвацією. 

 Для оцінки макроекономічних параметрів використовують декілька 

різновидів валютного курсу. 

 Номінальний двосторонній валютний курс — це ціна одиниці 

національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти. 

 Реальний валютний курс — це номінальний валютний курс, помножений 

на співвідношення цін країни валюти котирування (внутрішніх цін) до цін країни 

базової валюти (зовнішніх цін). 
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 Номінальний ефективний валютний курс  визначається як 

співвідношення національної валюти до валют інших країн, з поправкою на  

частки цих країн у валютних операціях даної країни. 

 Реальний ефективний валютний курс — це номінальний ефективний 

валютний курс з поправкою на зміни співвідношення внутрішніх цін до цін 

країн, до валют яких встановлюється котирування національної валюти. 

Реальний ефективний валютний курс (real effective exchange rate (REER) 

використовують для визначення змін цінової конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів по відношенню до продукції основних торговельних 

партнерах країни Він демонструє зміну курсу, скориговану на рівень інфляції у 

державах, валюти яких порівнюються.  

 Розрахунки ефективних валютних курсів здійснюються за методикою 

МВФ. В Україні для розрахунку ефективних обмінних курсів використовуються 

вагові коефіцієнти, які відображають середню за останні три роки питому вагу 

країн-основних торговельних партнерів України у її загальному зовнішньому 

товарообороті. Критерієм включення країни до переліку основних торговельних 

партнерів слугує її частка в загальному зовнішньоторговельному обороті 

України (мінімум 1%). 

 Таким чином, реальний валютний курс демонструє номінальний курс, 

скорегований на співвідношення цін країн валюти котирування та базової 

валюти. Ефективний валютний курс демонструє наскільки валютний курс 

впливає на національну економіку за визначеної структури торговельного 

балансу держави.  

Крос-курс (cross-rate) — це співвідношення між двома іноземними 

валютами, яке визначають на основі курсу цих валют щодо третьої валюти. 

Історично склалося, що цією третьою валютою виступає, як правило, долар 

США. Курси, за якими не встановлюються котирування до долара, називають 

крос-курсами.  

Існує три методи розрахунку крос-курсів: 

 з прямим котируванням до долара США, при якому долар є базою 

котирування для обох валют.  

 з прямим та зворотним котируванням до долара США, при якому якщо 

долар є базою котирування лише для однієї з валют.  

 зі зворотним котируванням до долара США, при якому долар є валютою 

котирування для обох валют.  

Режими валютних курсів і конвертованість валюти 

У міжнародній практиці використовують фіксовані та плаваючі (гнучкі) 

режими валютних курсів, а також їх комбінації. 

Фіксований валютний курс (fixed exchange rate)  передбачає наявність 

певного офіційного співвідношення, який підтримують органи державного 

валютного контролю. Плаваючий валютний курс (floating exchange rate) це 

курс, який визначається на ринку під впливом попиту та пропозиції. 
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На даний час фіксований або плаваючий курс в «чистому» вигляді 

застосовується рідко. Більшість країн у валютній політиці орієнтується на 

кероване плавання, тобто плаваючий курс, рівень якого час від часу 

корегується центральним банком шляхом валютних інтервенцій. Країни з 

високим ступенем залежності від якоїсь однієї країни з сильною валютою 

часто використовують прив’язку курсу своєї валюти до валюти сильнішої 

країни. У періоди валютної нестабільності центральний банк може 

скористатися режимом валютного коридору, при якому оголошується не 

тільки курс, якого планує дотриматися центральний банк, а й його можливі 

відхилення. Інші режими застосовуються рідше.  

Конвертованість валюти (convertibility) – здатність національної 

валюти обмінюватися на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби 

Розрізняють повну та часткову конвертованість валюти.  

При повній конвертованості відсутні обмеження на використання 

грошової одиниці та її обмін на іноземні валюти як для резидентів, так і для 

нерезидентів. 

При частковій конвертованості на деякі обмінні операції існують 

певні обмеження (за видами операцій, сумами, термінами, категоріями суб’єктів 

валютного ринку тощо).  

Таким чином розрізняють:  

 вільно конвертовані валюти;  

 валюти з обмеженою конвертованістю;  

 неконвертовані валюти. 

Гривня вважається валютою з поточною конвертованістю. Це означає 

конвертованість лише для поточних операцій, тобто вільний обмін національної 

валюти на іноземну здійснюється з метою проведення платежів за поточними 

статтями платіжного балансу. 

 Конвертованою вважається та валюта, країна походження якої взяла на 

себе зобов'язання, передбачені пунктами 2, 3, 4 ст. VIII Угоди про Міжнародний 

валютний фонд.  

 Класифікатор іноземних валют та банківських металів НБУ 
поділяє валюти та банківські метали на три групи: 

1.  Вільно  конвертовані  валюти, які широко використовуються для  

здійснення  платежів за міжнародними операціями та продаються на головних 

валютних ринках світу і  дозволяються  для  здійснення інвестицій  в  Україну, 

та банківські метали. До першої групи належать: австралійські долари, 

англійські фунти стерлінгів, датські крони, долари США, ісландські крони, 

канадські долари, норвезькі крони, шведські крони,   швейцарські франки, 

японські єни, євро, СПЗ, золото, паладій, платина, срібло. 

2. Вільно конвертовані валюти, які широко не використовуються для  

здійснення   платежів  за   міжнародними  операціями  та   не продаються на 

головних валютних ринках світу. Наприклад, білоруські рублі, болгарські леви, 

польські злоті, російські рублі, турецькі ліри та ін. 



16 

 

3. Неконвертовані валюти, наприклад, азербайджанські манати, єгипетські 

фунти, югославські динари та ін. 

Функції валютного курсу: 

 Забезпечення взаємного обміну валютами під час торгівлі товарами, 

послугами та під час руху капіталів і кредитів. 

 Використовується для порівняння цін на світових та національних 

ринках, а також вартісних показників різних країн, виражених у національних чи 

іноземних валютах. 

 Використовується для періодичної переоцінки рахунків компаній та 

банків в іноземній валюті. 

Багатофакторність валютного курсу — відображає зв’язок валютного 

курсу з іншими економічними категоріями: вартістю, ціною, грошима, процентом, 

платіжним балансом і т. д. При цьому вони тісно переплітаються, а вирішальними 

стають певні фактори: темп інфляції; стан платіжного балансу; різниця 

процентних ставок у різних країнах; діяльність валютних ринків та спекулятивні 

валютні операції; ступінь використання визначеної валюти на євроринку та в 

міжнародних розрахунках; прискорення чи затримка міжнародних платежів; 

ступінь довіри до валюти на національному та світових ринках; валютна політика. 

Є такі основні теорії регулювання валютного курсу:  

1)  теорія паритету купівельної спроможності: курси будь-яких двох 

валют мають пристосовуватись один до одного відповідно до зміни рівнів цін у 

цих двох країнах. Простий приклад дає уявлення дії теорії РРР. Припустимо, що 

ціна німецької пшениці зростає на 10 % (з 1500 до 1650 DEM за тонну), а ціна 

американської пшениці не змінюється (1000 USD/т). У цих умовах обмінний 

курс USD/DEM має зрости з 1,5 до 1,65. Такий ефект забезпечує закон однієї 

ціни. Згідно з цим законом, якщо дві країни виробляють якийсь однаковий товар, 

то його ціна має бути однаковою в усьому світі незалежно від того, яка країна 

продукує цей товар. Що стосується нашого прикладу, то ціна на пшеницю в 

Америці має пристосуватися до змін ціни на зазначений товар у Німеччині через 

зміну курсу валют між цими країнами. Виконання вимог даного закону 

побудоване на взаємодії попиту та пропозиції: відносно здешевіла американська 

пшениця (пропозиція) стане об’єктом додаткового попиту, який вивільняється 

від «некупівлі» німецької пшениці, і через це додатковий попит відіб’ється на 

ціні американського долара, який необхідно купувати для подальшого 

придбання пшениці; 

2) теорія регульованої валюти: Це кейнсіанська теорія, яка виникла під 

впливом світової економічної кризи 1929—1933 рр., коли неокласична теорія 

зазнала краху. Існували два напрями теорії регульованої валюти. Перший — це 

теорія рухливих паритетів, розроблена І. Фішером та Дж. Кейнсом. Так, Фішер 

пропонував стабілізувати споживну вартість грошей шляхом маневрування 

золотим паритетом грошової одиниці, а Кейнс вважав, що золотий стандарт уже 

вичерпав свої можливості. Він пропонував знижувати курс національної валюти 

з метою впливу на ціни, експорт, виробництво та зайнятість у країні, для 
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боротьби за зовнішні ринки. Основні пропозиції цієї теорії були використані 

Великобританією та іншими країнами в 30-х роках минулого століття. Другий 

напрям — теорія курсів рівноваги, яка підміняє паритет купівельної 

спроможності поняттям «рівноваги курсів». Згідно з цією теорією нейтральним є 

такий валютний курс, який відповідає стану рівноваги національної економіки. 

Західні економісти розглядали валютний курс як втілення мінових пропорцій, 

які залежать від попиту на валюту та її пропозиції; 

 3) теорія ключових валют: відображала політику гегемонії долара на 

противагу золота. Вона є обґрунтуванням принципів Бреттон-Вудської валютної 

системи, що базувалася на золоті та на двох резервних валютах і зобов’язувала 

країни — члени МВФ проводити валютну інтервенцію з метою підтримання 

долара. Ця теорія всі валюти поділяла на ключові (долар, фунт стерлінгів), 

тверді та м’які, а також утверджувала лідируючу роль долара (на противагу 

золоту) та орієнтувала валютну політику всіх країн на долар і підтримування 

його як резервної валюти. Представниками цієї теорії є американські економісти 

Дж. Вільямс, який уперше ввів поняття ключових валют у 1945 р., А. Хансен та 

англійські економісти Р. Хоутрі, Ф. Грецем; 

4) теорія фіксованих паритетів та курсів: прихильники цієї теорії 

віддавали перевагу режиму фіксованих паритетів та передбачали їх зміни лише в 

тому разі, коли існує стан нерівноваги платіжного балансу. На підставі 

розроблених економіко-математичних моделей, вони дійшли висновку, що 

фіксований паритет не може бути засобом регулювання платіжного балансу, 

оскільки зміна валютного курсу не є визначальним фактором регулювання 

зовнішньої торгівлі країни. Ця теорія була підґрунтям для розроблення 

принципів Бреттон-Вудської валютної системи, яка базувалася на фіксованих 

паритетах та курсах валют. Представниками цієї теорії були Дж. Робінсон, Дж. 

Бікердайк, А. Браун, Ф. Грехем; 

5) теорія плаваючих валютних курсів: ця теорія базувалася на 

монетаристських поглядах, згідно з якими валютний курс повинен вільно 

коливатися під впливом ринкових регуляторів. Теорія обґрунтовувала режим 

плаваючих валютних курсів та окреслювала його основні позитивні моменти, які 

полягають у такому: валютний ринок визначає курсове співвідношення валют, 

режим плаваючих валютних курсів, стимулює розвиток світової торгівлі, сприяє 

автоматичному вирівнюванню платіжного балансу та вільному вибору країною 

моделі національного економічного устрою без зовнішнього втручання. 

Представниками цієї теорії були економісти монетаристського напряму:           

М. Фрідмен, Ф. Махлуп, А. Ліндбек, Л. Ерхард та ін.; 

6) нормативна теорія валютного курсу: пояснює дію валютного курсу як 

допоміжного інструменту регулювання економіки поряд з адміністративним 

втручанням держави у валютну політику. Представники цієї теорії вважали, що 

валютний курс повинен базуватися на угодах та паритетах, які встановлюються 

міжнародними організаціями. Так, А. Ланьї рекомендував застосовувати 

колективно регулюючі плаваючі курси валют, а Дж. Мід та Р. Манделл дійшли 
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висновку, що політика стосовно валютного курсу однієї країни може мати 

негативний вплив на економіку інших країн. 

Загальними рисами цих теорій є заперечення теорії трудової вартості, 

вартісної основи валютного курсу, товарної природи грошей. 

Теорії регулювання валютного курсу виконують дві функції: ідеологічну 

(спрямована на обґрунтування життєздатності ринкової економіки) і практичну 

(розроблення методів регулювання валютного курсу як складової валютної 

політики). 

 

3. КРИЗА ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ. 

Поняття кризи світової валютної системи виникло з кризою першої 

світової валютної системи. Під кризою світової валютної системи розуміють 

загострення валютних протиріч, різке порушення її функціонування, що 

проявляється в невідповідності структурних принципів організації світового 

валютного механізму зміненим умовам виробництва. 

Періодичні кризи світової валютної системи займають відносно довгі 

історичні періоди: криза золотомонетного стандарту тривала близько 10 років 

(1913—1922), Генуезької валютної системи — 8 років (1929—1936), 

Бреттонвудської — 10 років (1967—1976). Криза світової валютної системи веде 

до знищення старої системи та заміни її новою, що забезпечує відносну валютну 

стабілізацію. 

Основні етапи створення світової валютної системи: 

 Становлення, формування передумов, визначення принципів нової 

системи; при цьому зберігається її спадкоємний зв’язок з попередньою 

системою. 

 Формування структурної єдності, завершення побудови, поступова 

активізація принципів нової системи. 

 Створення повноцінно функціонуючої нової світової валютної системи на 

базі закінченої й органічної цілісності її елементів. 

Услід за цим настає період, коли валютно-економічний стан окремих 

країн покращується, а світова валютна система відповідає у визначених межах 

умовам та вимогам економіки та функціонує відносно ефективно в інтересах 

провідних країн. 

Види валютних криз. Розрізняють локальні валютні кризи, що 

вражають окремі країни чи групу країн навіть за відносної стабільності 

світової валютної системи, циклічні валютні кризи — прояви економічних криз, 

спеціальні валютні кризи, що зумовлені різними факторами: криза платіжного 

балансу, криза, викликана надзвичайними обставинами і т. д. 

 

4. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ. 

4.1 ПАРИЗЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

Перша валютна система. Стихійно сформувалася в ХІХ ст. після 

промислової революції на базі золотого монометалізму у формі золотомонетного 
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стандарту. Юридично оформлена міждержавною угодою на Паризькій 

конференції в 1867 р., яка визнала золото єдиною формою світових грошей. За 

цих умов не існувало відмінностей між національною та світовою валютними 

системами (тільки монети приймались до платежу за своєю вагою). 

Структурні принципи: 

 Основа — золотомонетний стандарт. 

 Кожна валюта мала свій золотий вміст (Великобританія — з 1816 р., 

США — з 1937 р., Німеччини — з 1875 р., Франція — з 1878 р., Росія — 1895—

1897 рр.). Відповідно до золотого змісту валют установлювалися їхні золоті 

паритети. Валюти вільно конвертувалися в золото. 

Склався режим вільноплаваючих курсів валют з урахуванням ринкового 

попиту та пропозиції, але в межах золотих крапок (Класичний механізм             

«золотих крапок» — діяв за двох умов: вільна купівля-продаж золота та його 

необмежене вивезення; межі коливань валютного курсу визначались затратами, 

пов’язаними з транспортуванням золота за кордон (фрахт, страхування, втрата 

процентів на капітал, витрати на апробування та ін.) і фактично не 

перевищували +1 % паритету). 

У 1913 р. провідну роль у міжнародних розрахунках відігравав фунт 

стерлінгів — 80 %. З кінця ХІХ ст. простежується тенденція до зменшення 

частки золота в грошовій масі (у США, Франції, Великобританії з 28  % у 

1872 р. до 10 % у 1913 р.). Міжнародні розрахунки здійснювались, головним 

чином, з використанням тратт (переказних векселів), виписаних у 

національній валюті, переважно в англійській. Регулюючий механізм 

золотомонетного стандарту припиняв діяти під час економічних криз (1825 р., 

1836—1839 рр., 1847 р., 1855 р. та ін.). 

Золотомонетний стандарт як класична форма золотого 

монометалізму передбачав вільний обіг золотих монет і виконання золотом усіх 

функцій грошей. При золотому стандарті в його класичній золотомонетній формі 

не існувало будь-яких валютних обмежень. Золото можна було вільно продавати 

й купувати, перевозячи його з однієї країни до іншої. Ціна на валютний метал 

встановлювалася на основі закону вартості, тобто визначалася кількістю суспільно 

необхідної праці, витраченої на видобуток та транспортування дорогоцінного 

металу.  

Система золотомонетного стандарту забезпечувала надзвичайну валютну 

стабільність. Однак у рамках даної системи обсяги грошової емісії держав були 

обмежені їх золотими резервами, що позбавляло держави можливості 

вирішувати свої бюджетні проблеми шляхом додаткової емісії. Безпосередньою 

реакцією на будь-яке збільшення обсягів паперової емісії й інфляційне 

знецінення національних грошей були відплив золота за кордон і зменшення 

золотих запасів. Тому низка держав були змушені відмовлятися від золотого 

стандарту, що найбільш часто траплялося з державами у стані війни, що 

потребували додаткового фінансування військових витрат. Тому Перша світова 

війна фактично поклала кінець золотому стандарту у його класичному вигляді.  
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4.2 ГЕНУЕЗЬКА СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

Друга світова валютна система дістала назву «Генуезька валютна 

система», адже була заснована угодою, підписаною на Генуезькій валютній 

конференції у 1922 році. 

Принципи: 

 Основа — золото й девізи (іноземні валюти для міжнародних 

розрахунків). Грошові системи 30-ти країн базувались на золото-девізному 

стандарті. 

 Збережені золоті паритети. Конверсія валют у золото почала 

здійснюватись не тільки безпосередньо (США, Франція, Великобританія), а й 

побічно, через іноземні валюти (Німеччина та ще 30 країн). 

 Відновлений режим вільно змінних валютних курсів. 

 Валютне регулювання проводилось у формі активної валютної політики, 

міжнародних конференцій та нарад. 

Після завершення Першої світової війни світова спільнота відновила 

золотий стандарт у дещо зміненому вигляді. Країни, що володіли значними 

золотими резервами використовували золотозливковий стандарт. Її суть  

полягала в тому, що національні валюти країн прирівнювалися до певної 

кількості золота, але вже не в будь-якій кількості, як це було за класичного 

золотого стандарту, а лише на золоті зливки. Таким чином, обмін валюти на 

золото був обмежений досить значними сумами, що значно обмежувало коло 

можливих учасників цього обміну. 

В країнах, що не могли забезпечити розмін валюти на золото, у тому 

числі у колоніальних державах була запроваджена система золотодевізного 

(тобто золотовалютного) стандарту. У рамках цієї системи низка валют 

найбільш розвинутих країн світу (які могли забезпечити конвертацію своїх 

валют у золото) отримувала статус «резервних валют». Решта країн могли 

емітувати свої гроші, лише у межах, що були забезпечені золотими або 

валютними резервами (у «резервних валютах»).  Ця система дала значну 

перевагу державам, чиїм валютам було надано статус резервних. Найбільшу 

роль тут відіграли США і Великобританія. 

У цей період почали формуватися регіональні валютні угрупування — 

валютні блоки: стерлінговий, доларовий та золотий та валютні зони.  

Валютний блок — це угрупування країн, залежних в економічному, 

валютному і фінансовому аспектах від держави, що керує ним та диктує йому 

єдину політику у сфері міжнародних економічних відносин та використовує їх 

як привілейований ринок збуту, джерело дешевої сировини, вигідну сферу 

вкладень капіталу. 

Основні характерні риси валютного блоку: 

 курс залежних валют прикріплюється до валюти країни, що керує 

угрупованням; 
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 міжнародні розрахунки країн, які входять у блок, здійснюються у 

валюті країни-гегемону. Їхні валютні резерви зберігаються в країні-гегемоні; 

 забезпеченням залежних валют є казначейські векселі та облігації 

державних позик країни-гегемона. 

Основні валютні блоки: 

Стерлінговий блок виник у 1931 р. До нього увійшли: країни 

Британської співдружності націй, крім Канади, Ньюфаундленда, а також Сянган 

(Гонконг); деякі держави, які тісно економічно пов’язані з Великобританією: 

Єгипет, Ірак, Португалія. Пізніше приєдналися Данія, Норвегія, Швеція, 

Фінляндія, Японія (де-факто), Греція, Іран. 

Доларовий блок створено в 1933 р. Його членами є: США, Канада, 

країни Латинської Америки. 

Золотий блок створено в червні 1933 р. До нього увійшли: Франція, 

Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, а потім Італія, Чехословаччина, Польща. Мета 

— штучне підтримання незмінного золотого вмісту своїх валют. 

Валютні зони - валютні угрупування держав, створені під час та після 

другої світової війни на базі довоєнних валютних блоків для проведення 

узгодженої політики в галузі міжнародних валютних відносин. Як правило 

валютні зони охоплюють країни, які перебувають у фінансово – економічній і 

політичній залежності від більш могутньої держави, що очолює зону. Ці країни 

підтримують курс своїх валют щодо валюти країни гегемона і можуть змінювати 

їхні паритети лише за допомогою цієї країни; повинні тримати свої основні 

золото та валютні резерви в банках країни, що очолює зону; купувати її державі 

цінні папери, які є забезпеченням валюті країн учасниць зони; здійснювати 

міжнародні розрахунки і платежі через банки країни гегемона. Для країн 

учасниць валютних зон створюються більш пільгові умови обміну (оборотності 

валют ) валют порівняно з валютами, що належать країнам, які не входять до 

валютної зони, запроваджується єдина система валютного контролю, який 

насамперед поширюється на валютний обіг країн учасниць з іншими країнами 

світу. Для учасників валютних зон встановлено єдиний митний і 

зовнішньоторговельний режим, що забезпечує провідній державі сприятливі 

умови для боротьби за ринки, сировини та сфери застосування капіталу як у 

межах зони так і поза нею. Найбільшими валютними зонами є стерлінгова, 

доларова, зона франка. Стерлінгова зона, яку очолює Великобританія, налічує 

понад 40 країн різних континентів, головним чином країн співдружності. 

Основна валютна зона – англійський фунт стерлінгів. Доларову зону очолює 

США, вона охоплює переважно країни Північної, Центральної, та Південної 

Америки. Основна валюта – долар. Зона франка охоплює понад 30 країн               

(створена на базі колишніх колоніальних володінь та історичних усталених 

торгівельно-валютних зв’язків); очолює зону Франція. Основна валюта 

французький франк. 

Під час Другої світової війни на базі валютних блоків створили валютні 

зони, що були вищою формою регіональних валютних об’єднань (британського 
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фунта стерлінгів, долара США, французького франка, португальського ескудо, 

іспанської песети, голландського гульдена). 

Фінансова криза, що розпочалася у 1929 році у США, підірвала підвалини 

Генуезької валютної системи і відтоді потреба регулювання міжнародних 

валютних відносин частково вирішувалася шляхом створення валютних блоків і 

зон, сформованих переважно за регіональним чи колоніальним принципом. 

Друга світова війна привела до поглиблення кризи Генуезької валютної 

системи. Розроблення проекту нової світової валютної системи почалося ще в 

роки війни (у квітні 1943 р.). У результаті довгих дискусій щодо планів 

Г. Д. Уайта (США) і Дж. М. Кейнса (Великобританія) формально переміг 

американський проект, хоча кейнсіанські ідеї міждержавного валютного 

регулювання також було покладено в основу Бреттонвудської системи. Загальні 

принципи обох проектів такі: вільна торгівля та рух капіталів, рівновага платіжних 

балансів, стабільні валютні курси та світова валютна система в цілому, золото-

девізний стандарт, створення міжнародної організації для спостереження за 

функціонуванням світової валютної системи, для взаємного співробітництва та 

покриття дефіцитів платіжних балансів. 

 

4.3  БРЕТТОНВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

Після завершення Другої світової війни потреба у упорядкуванні світової 

валютної системи знову постала, тим більше, що на світовій фінансовій арені 

відбувся суттєвий перерозподіл сил на користь США.  

У 1944 р. у американському містечку Бреттон-Вудс відбулася 

конференція, що поклала початок існуванню третьої світової валютної системи – 

Бреттон-Вудської валютної системи. Офіційно система вважалася 

золотовалютною, неофіційно іменувалася золотодоларовою. Тут же було 

започатковано створення Міжнародного валютного фонду і Міжнародного 

Банку Реконструкції і Розвитку. 

Згідно з Бреттон-Вудським договором основними інструментами 

міжнародних розрахунків ставали золото і резервні валюти, статус яких 

отримали американський долар і англійський фунт стерлінгів. Встановлювався 

офіційний золотий вміст цих валют. Однак внаслідок обмежених золотих запасів 

Великобританії фунт стерлінгів використовувався у ролі резервної валюти зі 

значними обмеженнями.  

Основні принципи Бреттон-Вудської валютної системи: 

 золото виконувало роль платіжного засобу та розрахункової одиниці у 

міжнародному обігу. Єдиною конвертованою у золото валютою став долар 

США; 

 валютні курси офіційно закріплювали золотий вміст валют за 

посередництвом долара США. Золотий вміст долара становив 0,888671 грама 

чистого золота, тобто ціна однієї унції золота дорівнювала 35 дол; 

 купівля-продаж золота були дозволені лише центральним банкам 

держав. 
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Загострення протиріч між інтернаціональним, глобальним характером 

міжнародних економічних відносин та використанням для їхнього здійснення 

національних валют, які схильні до знецінення (переважно долара), призвело до 

кризи Бреттон-Вудської валютної системи (1967—1976 рр.). 

Наплив доларів у країни Західної Європи та Японію викликав масовий 

перехід до плаваючих валютних курсів, а отже, спекулятивну атаку їхніх валют 

на долар. Франція ввела подвійний валютний ринок за прикладом Бельгії, де він 

функціонував з 1952 р. Країни Західної Європи почали відкрито виступати проти 

привілейованого стану долара у світовій валютній системі. Пошуки виходу з 

валютної кризи завершилися компромісною Вашингтонською угодою групи 

«десяти» 18 грудня 1971 р. 

США не взяли зобов’язань відновити конвертування долара в золото та 

брати участь у валютній інтервенції. У такий спосіб вони зберегли 

привілейований статус долара. 

Закон про девальвацію (зниження курсу національної валюти по 

відношенню до іноземної) долара було підписано президентом Р. Ніксоном 3 

квітня та затверджено конгресом 26 квітня 1972 р. Підвищення ціни золота було 

узаконено після реєстрації нового паритету долара в МВФ та повідомлення 

країн-членів 8 травня 1972 р. Валютна криза збігалася з енергетичною та 

світовою економічною кризами. Пошуки виходу з валютної кризи тривали 

довго, спочатку в академічних, а потім урядових колах та численних комітетах. 

«Комітет двадцяти» МВФ підготував у 1972—1974 рр. проект реформи світової 

валютної системи. 

 

4.4  ЯМАЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 

Дефолт США на початку 70-років ХХ століття ознаменував завершення 

існування Бреттон-Вудської валютної системи. Потреба у впорядкуванні світової 

валютної системи призвела до Ямайської конференції, що відбулася у 1976 році 

у м.Кінгстон. Саме там, було підписано угоду про формування Ямайської 

валютної системи. 

На відміну від своїх попередниць, це була система плаваючих валютних 

курсів, не прив’язана до золота.  

Головні положення Кінгстонської валютної системи були наступними: 

 кожна країна — член МВФ отримувала право обирати режим 

валютного курсу; 

 золото перестало бути еталоном вартості і була відмінена його 

офіційна ціна. Золото перетворювалося на товар, були зняті обмеження на 

операції з золотом, які складали основу Бреттон-Вудської системи.  

 кожна валюта отримувала право бути резервною валютою.  

 розширювалися наглядові повноваження Міжнародного валютного 

фонду; 

 одним з основних елементів нової системи стали Спеціальні права 

запозичення (СПЗ, Special Drawing Rights - SDR) – міжнародні платіжні засоби, 
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вартість яких розраховувалася на основі вартості кошика валют провідних 

держав світу. Нині СПЗ розраховуються на основі вартості чотирьох валют – 

долара США, євро, британського фунта стерлінгів та японської єни. 

Проблеми Ямайської валютної системи: втрата доларом монопольної 

ролі; проблема багатовалютного стандарту; проблема золота; проблеми режиму 

плаваючих валютних курсів. Проблеми Ямайської валютної системи 

породжують об’єктивну необхідність її подальшого реформування. Потрібні 

пошуки шляхів стабілізації валютних курсів, посилення координації валютно-

економічної політики провідних країн. Суперництво трьох центрів лежить в 

основі валютних протиріч. У відповідь на нестабільність Ямайської валютної 

системи країни ЄС створили власну міжнародну (регіональну) валютну систему 

для стимулювання процесу економічної інтеграції. 

 

4.5 ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА (ЄВС) 

Це міжнародна (регіональна) валютна система — сукупність економічних 

відносин, пов’язана з функціонуванням валюти в межах економічної інтеграції; 

державно-правова форма організації валютних відносин країн «Загального 

ринку» для стабілізації валютних курсів і стимулювання інтеграційних процесів, 

підсистема Ямайської світової валютної системи. Юридично оформлена у 1979р. 

Створення ЄВС — явище закономірне. Ця валютна система виникла на 

базі західноєвропейської інтеграції для створення власного валютного центру. 

Однак через те, що ЄВС є підсистемою світової валютної системи, вона 

випробовує на собі наслідки її нестабільності та вплив долара США. 

Принципи: 

 Система базувалася на ЕКЮ — європейській валютній одиниці. 

Умовна вартість ЕКЮ визначалася методом валютного кошика, який охоплював 

валюти 12 країн ЄС. Часика валют у кошику ЕКЮ залежала від долі країни в 

сукупному ВВП держав-членів ЄС, їхнього взаємного товарообігу та участі в 

короткострокових кредитах підтримки. У 1993 р. частка німецької марки 

становила 32,6 %, французького франка — 19,9 %, фунта стерлінгів — 11,5 %, 

італійської ліри — 8,1 %, датської крони — 2,7 %. 

 Використання золота як реального резервного активу. 

 Режим валютних курсів базується на спільному плаванні валют у 

формі «європейської валютної змії» у встановлених межах взаємних коливань 

( 2,25 % від центрального курсу для деяких країн (Італія), 6 % до кінця 1989 р., 

з серпня 1993 р. — 15 %). 

 Міждержавне регіональне валютне регулювання здійснюється 

наданням центральним банкам кредитів для покриття тимчасового дефіциту 

платіжних балансів і розрахунків, пов’язаних з валютною інтервенцією. 

Досягнення ЄВС: Успішний розвиток ЕКЮ (набула деяких рис світової 

валюти, хоча не стала нею в повному розумінні). Режим узгодженого коливання 

валютних курсів у вузьких межах. Відносна стабілізація валют. Об’єднання 20 % 
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офіційних золотодоларових резервів. Розвиток кредитно-фінансового механізму 

підтримки країн-членів.  

Недоліки ЄВС: Періодичні офіційні зміни валютних курсів (16 разів за 

1979 —1993 рр.). Значна структурна нерівновага економіки країн-членів, 

відмінності в рівнях та темпах економічного розвитку, інфляції, стані платіжного 

балансу. Небажання країн-членів передавати свої суверенні права 

наднаціональним органам. Приватні ЕКЮ не були пов’язані з офіційними ЕКЮ, 

єдиним емісійним центром та взаємною оборотністю. Випуск ЕКЮ «скромно» 

вплинув на взаємні операції центральних банків країн ЄС, з 1985 р. їхнє право 

використовувати ЕКЮ для погашення взаємної заборгованості розширено з 50 

до 100 %. Вплив зовнішніх факторів дестабілізує систему. 

«План Ж. Делора» — програма створення політичного, економічного та 

валютного союзу в квітні 1989 р.: створення загального (інтегрованого) ринку; 

структурне вирівнювання відсталих зон та регіонів; координація економічної, 

бюджетної, митної політики для стримування. інфляції, стабілізації цін і 

економічного росту, обмеження дефіциту державного бюджету та 

вдосконалення методів його покриття; заснування наднаціонального 

Європейського валютного інституту в складі керівників центральних банків і 

членів директорату для координації валютної політики; єдина валютна політика, 

уведення фіксованих валютних курсів і колективної валюти — ЕКЮ; створення 

до 2000 р. політичного союзу ЄС. 

Етапи формування валютно-економічного союзу в ЄС (Маастріхтський 

договір, лютий 1992 р. — підписаний; листопад 1993 р. — ратифікований і 

набрав чинності.) 

Перший етап (1 липня 1990 р. — 31 грудня 1993 р.) — становлення 

економічного й валютного союзу ЄС (ЄВС). 

Другий етап (1 січня 1994 р. — 31 грудня 1998 р.) — підготовка країн-

членів до введення ЄВРО. 

Третій етап переходу до нової валюти (1999—2002 рр.) — ЄВРО стає 

загальною грошовою одиницею, національна валюта зберігається як паралельна 

грошова одиниця. 

Сценарій переходу до ЄВРО: 

З 1 січня 1999 р. — тверда фіксація курсів валют країн зони ЄВРО до 

ЄВРО для перерахунків. 

З 1 січня 2002 р. — випуск в обіг банкнот та монет ЄВРО, паралельний 

обіг з національними валютами країн-членів, обмін останніх на ЄВРО. 

З 1 липня 2002 р. — вилучення з обігу національних валют та повний 

перехід господарського обороту країн-членів на ЄВРО. 

Основні інструменти політики ЄЦБ (Європейського центрального 

банку): 

 таргетування (від англ. target – мета, спосіб реалізації господарської 

політики держави або окремого підприємства) - полягає у виборі якоїсь 

економічної "мішені", на яку треба впливати, щоб досягти певних результатів, 
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поставленої мети. Інфляційне таргетування — комплекс заходів, які 

приймаються державними органами влади для контролю за рівнем інфляції у 

країні. Інфляційне таргетування має декілька стадій: встановлення планового 

показника інфляції на деякий період (як правило, рік); вибір монетарного 

інструментарію для контролю над рівнем інфляції; застосування монетарного 

інструментарію; порівняння рівня інфляції на кінець звітного періоду із 

запланованим і аналіз ефективності монетарної політики); 

 установлення меж коливань основних процентних ставок, зокрема для 

їхнього зближення по всій зоні ЄВРО; 

 операції на відкритому ринку; 

 установлення мінімальних резервних умов для банків. 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття «валюта» та «валютна система». 

2. Дайте характеристику основним складовим світової, міжнародної та 

національної валютних систем. 

3. Поняття «валютного курсу», його види, функції та багатофакторність. 

4. Що таке резервна валюта та які валюти мають такий статус? 

5. Поняття «міжнародна валютна ліквідність», її основні компоненти. 

6. Дати визначення валютної кризи та схарактеризувати її основні види. 

7. Структурні принципи першої світової валютної системи. 

8. Загальні риси та відмінності Генуезької та Паризької валютних систем. 

9. Особливості світової валютної кризи 1929—1936 рр. 

10. Структурні принципи Бреттон-Вудської валютної системи. 

11. Причини та форми кризи Бреттон-Вудської валютної системи. 

12. Характеристика Ямайської валютної системи. 

13. Які проблеми сучасної валютної системи? 

14. У чому відмінність Європейської валютної системи від Ямайської? 

15. Назвіть загальні риси та відмінності СДР та ЕКЮ. 

16. Назвіть причини введення та дайте характеристику особливостей ЄВРО. 

 

ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА 

План 

1. Фінансові ресурси світового господарства. 

2. Поняття та структура світового фінансового ринку. 

3. Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри. Офшорні 

банківські центри. 

4. Ринки золота. 

Ключові поняття: золотовалютні резерви, офіційні золотовалютні 

резерви,  офшорні центри, паперові офшорні центри,  світовий фінансовий 

центр, фінансова допомога, фінансовий ринок, фінансові ресурси світу, 

 «функціональні» офшорні центри, деривативи.  

1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Фінансові ресурси — капітал у грошовій формі (фінансові активи, 

фінанси). У світовому господарстві постійно відбувається переливання 
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грошового капіталу, що формується в процесі кругообігу капіталу. Фінансові 

ресурси належать приватним особам, компаніям, національним і міжнародним 

організаціям, державам. Вони нерівномірно розподілені між країнами й тому 

постійно переміщуються між ними. Цей рух фінансових активів набирає форми 

міжнародного руху капіталу. Разом з тим частина фінансових ресурсів зайнята в 

обслуговуванні платежів, що виникають у міжнародній торгівлі товарами та 

послугами, за передачі знань (технологій) і міжнародної міграції населення. Цей 

рух фінансових активів у світі набирає форми міжнародних валютно-

розрахункових відносин або фінансування міжнародної торгівлі. 

Фінансові ресурси світу: У широкому розумінні — це сукупність 

фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних організацій та міжнародних 

фінансових центрів світу. У вузькому розумінні — це ті фінансові ресурси, які 

використовуються в міжнародних економічних відносинах, тобто у взаєминах 

між резидентами та нерезидентами. 

Фактори, що впливають на рух фінансових потоків: стан економіки; 

взаємна лібералізація торгівлі країн-учасниць ГАТТ/ВТО; структурна 

перебудова економіки; масштабне перенесення за кордон низькотехнологічних 

виробництв; міждержавний розрив темпів інфляції та рівнів процентних ставок; 

зростання масштабів незбалансованості міжнародних розрахунків та ін. 

Основні канали руху світових фінансових потоків: 1) валютно-

кредитне та розрахункове обслуговування купівлі-продажу товарів (зокрема 

особливого товару — золота) і послуг; 2) зарубіжні інвестиції в основний та 

оборотний капітал; 3) операції з цінними паперами та різними фінансовими 

інструментами;  4) валютні операції; 6) перерозподіл частини національного 

прибутку через бюджет у формі допомоги країнам, що розвиваються, та внесків 

держав у міжнародні організації тощо. 

Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу зображено на рис. 3.1. 

Фінансові
ресурси світуФінансова

допомога
Золотовалютні
резерви (ЗВР)

Міждержавні
кредити та гранти

Кредити та гранти
міжнародних
організацій

Офіційні ЗВР

Приватні ЗВРСвітовий
фінансовий ринок

Валютний ринок

Ринок деривативів

Кредитний ринок

Ринок акцій

Ринок страхових
послуг

Інвестиційний ринок

Ринок боргових
цінних паперів

Ринок банківських
кредитів

Фінансування
міжнародної торгівлі

 
Рис. 3.1. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу 
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2. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ 

Світовий фінансовий ринок – це система відносин ринкового типу, що 

забезпечує акумуляцію і перерозподіл міжнародних фінансових ресурсів. Це 

система різноманітних міжнародних ринків, що характеризується високим 

ступенем інтегрованості та має глобальний характер. Світовий фінансовий 

ринок можна розділити на сектори за різними ознаками.  

За об’єктом торгівлі він поділяється на валютний, грошовий та 

фондовий ринки.  

На валютному ринку реалізуються поточні і термінові валютні операції з 

метою забезпечення реальних потреб у валюті, спекуляції та хеджування.  

На грошовому ринку відбувається передача у тимчасове користування 

тимчасово вільних ресурсів. Це ринок короткострокових угод. У межах 

грошового ринку виділяють обліковий ринок (ринок переважно казначейських 

та комерційних векселів) та міжбанківський ринок (ринок короткострокових 

міжбанківських депозитів).  

На фондовому ринку (ринку капіталів) відбувається залучення коштів на 

більш тривалий період часу з метою капіталовкладень. У рамках цього ринку 

виділяють ринок середньо- та довгострокових кредитів та ринок цінних паперів. 

За місцем торгівлі світовий фінансовий ринок поділяється на біржовий 

та позабіржовий ринки. Основною принциповою відмінністю між цими 

видами ринків є високий ступінь стандартизованості біржового ринку,  у той час 

як на позабіржовому ринку, хоча і існують певні стандарти, яких дотримуються 

учасники ринку, у той же час багато питань може бути узгоджено у 

двосторонньому порядку між учасниками угоди. На біржовому ринку 

стандартними є об’єкти торгівлі та умови угод, що забезпечує біржовим 

інструментам значно вищий ступінь ліквідності, ніж угодам позабіржового 

ринку, які у багатьох випадках і не призначені для перепродажу. Існують також 

певні відмінності з точки зору контролю за реалізацією угод. На біржовому 

ринку основну роль виконує біржа, діючи, звичайно, у рамках національного і 

міжнародного законодавства. Позабіржовий ринок регулюється національним 

та міжнародним законодавством за допомогою відповідних регулюючих органів. 

Таким чином, біржовий ринок вважається більш регульованим, контрольованим 

і безпечним для учасників. 

Заслуговує на увагу і класифікація О.І. Рогача, згідно з якою світовий 

фінансовий ринок поділяється на такі складові: валютний ринок, ринок боргових 

зобов’язань, ринок прав власності, ринок похідних фінансових інструментів 

(деривативів). Деривативи (похідні інструменти) - фінансові інструменти, які 

походять із (базуються на) інших  фінансових  інструментів  (-ах), відомих як 

базові  інструменти. 

Інституційну основу функціонування світового фінансового ринку 

складають: 
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 сукупність міжнародних організацій та міжнародних договорів, що 

регулюють їх діяльність; 

 банки та інші фінансово-кредитні інституції; 

 фондові біржі. 

З точки зору торгової стратегії та поведінки на фондовому, валютному 

або товарному ринку виділяють такі групи гравців: 

 «бики» – учасники торгів, які купують активи очікуючи зростання 

цін, сподіваючись у майбутньому продати їх дорожче;  

 «ведмеді» – учасники торгів, які очікують падіння цін і тому схильні 

до продажу активів, очікуючи згодом закрити позицію купивши ці активи вже за 

зниженою ціною; 

 «вівці» – недосвідчені учасники або такі, які просто нездатні 

самостійно обирати торгову стратегію. Вони піддаються загальним настроям на 

ринку, діють, пізно відкривають чи закривають позиції і виступають жертвами і 

джерелом заробітку тих учасників, які вчасно вгадали тренд.  

 «свині» – жадібні учасники торгів, які, вгадавши тренд, до 

останнього чекають ще більшої зміни цін активів на їхню користь, і програють, 

не встигаючи закрити позицію вчасно. 

Невід’ємним елементом функціонування сучасного світового ринку є  

посередницькі функції брокерів та дилерів. Брокер купує та продає активи за 

дорученням та за рахунок свого клієнта. Дилер реалізує операції за свій рахунок 

і від свого імені. 

 

3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ТА СВІТОВІ 

ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ. ОФШОРНІ БАНКІВСЬКІ ЦЕНТРИ. 

Для того, щоб набути статусу міжнародного, кожен фінансовий центр має 

пройти відповідний еволюційний процес. Стадії розвитку міжнародного 

фінансового центру: розвиток місцевого ринку; перетворення в регіональний 

фінансовий центр; розвиток до стадії міжнародного фінансового ринку. 

Основні умови міжнародного фінансового центру: економічна свобода; 

стабільна валюта та стійка фінансова система; ефективні фінансові інститути й 

інструменти; активні та мобільні ринки — комплексні ринки; сучасна технологія 

та засоби зв’язку; фінансові спеціальні знання та людський капітал; підтримка 

відповідного правового та соціального клімату, створення сприятливих умов для 

міжнародних потоків капіталу. 

Найбільш активно переливання фінансових ресурсів здійснюється у 

світових фінансових центрах (фінансових центрах світу). До них належать: Нью-

Йорк і Чикаго — в Америці, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюріх, Женева, 

Люксембург — у Європі, Токіо, Сінгапур, Гонконг, Бахрейн — в Азії. У 

майбутньому світовими фінансовими центрами можуть стати і сьогоднішні 

регіональні центри — Сан-Паулу, Шанхай та ін. У світові фінансові центри 

перетворились деякі офшорні центри, насамперед у басейні Карибського моря — 

Панама, Бермудські, Багамські, Кайманові, Антильські та інші острови. 
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Світові фінансові центри — це ті місця, де торгівля фінансовими 

активами між резидентами різних країн має особливо великі масштаби. 

Серед нових фінансових центрів, якщо брати до уваги тільки ринкову 

капіталізацію акцій, у Європі — ринки Польщі, Чехії, Угорщини та Росії, в 

Азії — Індії, Індонезії, Південної Кореї, Малайзії, Таїланду, Тайваню, Філіппін і, 

особливо, Китаю з Гонконгом, в Африці — Південно-Африканської республіки, 

а в Латинській Америці — Аргентини, Бразилії, Венесуели, Мексики, Чилі. 

Найважливішими та найбільшими фінансовими центрами є Нью-Йорк, 

Лондон, Токіо. Денний оборот на трьох найбільших ринках у 1973 р. становив 

20—30 млрд дол США; у 1983 р. — 60 млрд; у 1995 р. — 1,3 трлн і в 1998 р. — 

1,5 трлн дол США, у 2006 році – 1,9 трлн дол США. 

Офшорні банківські центри 

Фінансові центри «офшор» — це світові фінансові центри, де кредитні 

установи здійснюють операції, переважно з нерезидентами, в іноземній для 

даної країни валюті. 

Офшорні банківські центри тісно пов’язані з євровалютним ринком. 

Однак їх можна розглядати як окрему категорію міжнародних фінансових 

центрів, що виконують посередницькі функції для позичальників та депонентів. 

Основною причиною привабливості офшорних банківських центрів є мінімальне 

офіційне регулювання, практична відсутність податків та контролю за 

управлінням портфелями цінних паперів банків. 

Офшорні банківські центри почали з’являтися з 1960 р. 

Основні властивості: 

 відплив та приплив коштів майже не регулюється; 

 операції мають суто міжнародну основу та не зачіпають внутрішню 

економічну й фінансову політики; 

 наявність високоефективних місцевих і міжнародних засобів зв’язку та 

транспортної інфраструктури; 

 наявність надійних взаємовідносин з фінансовими органами влади 

промислово розвинених країн; 

 існування за умов внутрішньої політичної стабільності й забезпечення 

таємниці операцій; 

 наявність ефективно та стабільно функціонуючих центральних банків; 

 основна (або альтернативна) мова — англійська; 

 легка доступність та розміщення в часових поясах, що знаходяться між 

поясами, де розташовані найважливіші ринки; 

 висококваліфікована робоча сила. 

Види офшорних банківських центрів: 

 «паперові» центри (зберігають документацію, а банківські операції 

проводять у незначних розмірах або не проводять зовсім); 

 «функціональні» центри (займаються депозитними операціями й 

наданням позик). 
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Існує три типи офшорних банківських (фінансових) центрів: 

I тип — нью-йоркська модель — передбачає спеціальні формально 

встановлені домовленості з такими авторитетними фінансовими центрами, як 

Нью-Йорк, Токіо, Сінгапур. На цих ринках установлюються спеціальні рахунки 

окремо від внутрішніх, і ці рахунки вільні від обмежень, які відносяться до 

внутрішнього фінансового ринку (наприклад, резервні вимоги). Існує 

корпоративне оподаткування; місцевий гербовий збір (на ринку Токіо), може 

допускатися (Сінгапур), а може не допускатися оподаткування ділових цінних 

паперів (ринок Нью-Йорку, Токіо); 

II тип — лондонська модель. У Лондоні, Гонконзі фінансові угоди вільні 

від обмежень, незалежно від того, резиденти чи нерезиденти є учасниками 

ринку. У цих містах офшорний ринок — це просто офшорні угоди між 

нерезидентами, тому що внутрішні і зовнішні угоди об’єднані. На офшорних 

ринках даної моделі існує корпоративне оподаткування і допускається 

оподаткування ділових цінних паперів; 

III тип — «податкове сховище». До даного типу офшорних ринків 

відносять ринки Багамських та Кайманових островів. На цих ринках угоди 

укладаються нерезидентами і зовсім не оподатковуються, відсутні корпоративне 

оподаткування й оподаткування ділових цінних паперів, але існують 

реєстраційні внески і плата за ліцензії. 

Розташування офшорних банківських центрів: 

1) Європа (Лондон, Париж, Швейцарія, Люксембург, Франкфурт, 

Брюссель, Амстердам, Нормандські острови); 

2) Західна півкуля (Нью-Йорк, Маямі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско — 

80-ті роки, Торонто, Нассау, Панама, Кайманові острови, Бермудські острови, 

Барбадос, Антигуа, Нідерландські та Антильські острови); 

3) Азія (Токіо, Сінгапур, Гонконг, Тайбей, Маніла, Вануату,Бахрейн — 

70-ті роки). 

 

4. РИНКИ ЗОЛОТА 

Ринки золота — це спеціальні центри купівлі-продажу золота.  

Об’єктами операцій на ринках золота є стандартні злитки, старовинні, 

сучасні ювілейні та сувенірні монети, листи, пластинки, дріт, золоті сертифікати 

(документи, що засвідчують право їхнього власника отримати визначену 

кількість золота).  

Щодо режиму свого функціонування ринки золота класифікуються на:  

 світові ринки (Лондон, Цюріх, Дубай, Гонконг та ін.);  

 внутрішні вільні ринки (Стамбул, Париж, Мілан, Ріо-де-Жанейро);  

 місцеві контрольовані (Афіни, Каїр);  

 чорні (Бомбей та ін.). 

Організаційно ринок золота — це консорціум кількох банків, 

уповноважених проводити операції з золотом — готівкові угоди з золотом 

(строк виконання через 48 год після укладення); операції з акціями 
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золотодобувних компаній; строкові (форвардні, ф’ючерсні свопи) операції з 

золотом. На ринку форвардних операцій з золотом проводять хеджування, 

спекулятивні строкові угоди, арбітражні операції. 

Золоті аукціони — це продаж золота з публічних торгів.  

Розрізняють кілька методів встановлення цін на золотих аукціонах. 

Класичний метод (метод ціни заявки) полягає в тому, що покупці, котрі вказали 

у своїх заявках ціну, вищу від установленої продавцем, платять ціну, указану в 

заявці. Згідно з Голландським методом, продавець установлює єдину ціну, за 

якою реалізуються всі заявки з вищими цінами. 

Поняття «ціна золота» потрібно розглядати у двох аспектах: офіційна та 

ринкова ціни. З 1933 по 1971 роки казначейство США фіксувало офіційну ціну 

золота — 35 доларів за унцію, потім, у зв’язку з девальвацією, — 38 та 42,22 

долара за унцію. Звичайно, ринкова ціна не збігалася з офіційною ціною золота. 

Тому остання довго була об’єктом міждержавного регулювання. Лаж — 

надбавка до офіційної ціни золота, виражена у  кредитних грошах (обчислюється 

в процентах та виникає за перевищення ринковою ціною золота офіційної). На 

ринкову ціну золота впливає велика кількість економічних, політичних і 

спекулятивних чинників. 

До складу учасників ринку входять: 

 постачальники металу (видобувні компанії, асоціації виробників, 

афінажні підприємства тощо); 

 спеціалізовані посередники (комерційні та інвестиційні банки, 

ділерські компанії); 

 фінансові і промислові споживачі (центральні банки, інвестори, 

афінажні заводи, ювелірні підприємства, електронне виробництво, дантисти 

тощо).  

Торгівля металом на ринку здійснюється тільки в регламентованій 

стандартній формі. Тому постачальники відправляють видобутий метал у 

формі неочищених від домішок зливків до афінажних заводів (спеціалізовані 

установи, які переробляють продукцію золотовидобувників і вторинної 

сировини для отримання стандартних зливків (за замовленням банків) чи 

заготівок (за замовленням ювелірної і електронної промисловості). Афінажні 

заводи переробляють напівфабрикати, можуть надавати послуги по 

виготовленню зливків золота і срібла із монет. Вони можуть розглядатись і як 

постачальники, які викуповують метал у добувачів і потім поставляють його на 

ринок, і як споживачі, коли купують метал у посередників, щоб переробляти 

його в іншу форму для подальшого постачання промисловим підприємствам), де 

їх доводять до ―лондонського стандарту‖. Опісля він надходить на ринок через 

посередників, які виконують накази-замовлення клієнтів із купівлі-продажу 

металу. Причому, в залежності від того, як це питання вирішено національним 

законодавством, постачальники продають метал у неочищених зливках 

афінажеру або (частіше) просто передають його для збагачення і він залишається 
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власністю замовника, за винятком періоду його переплавки, коли воно 

знаходиться у рідкому стані і вважається власністю афінажера. 

Метал, який купують споживачі у стандартній формі, виготовляється або 

у формі зливків чи монет, або в іншій формі, в яку зливковий метал 

переробляється на їх замовлення афінажними заводами. Останні можуть 

розглядатися і як постачальники, які викуповують метал у добувачів, а потім 

поставляють його на ринок, і як споживачі, коли купують метал у посередників 

щоб переробляти його в іншу форму для подальшого постачання промисловим 

підприємствам. 

Для торгівлі фізичним металом використовують металеві рахунки 

відповідального зберігання типу ―Allocated‖, тобто ―З розміщенням‖. На цих 

рахунках обліковується метал, який фізично зберігається в даному банку. 

Останній не має права використовувати цей метал і повертає власнику саме ті 

зливки, які той отримав на своє ім’я. 

Для операцій із безготівковим (―паперовим‖) металом використовують 

рахунки типу ―Unallocated‖, тобто ―Без розміщення‖. На них обліковується 

метал у грамах чи унціях, а не в конкретних зливках. Зарахування металу на 

такий рахунок здійснюється після його фізичної поставки до даного банку або 

придбання в іншого учасника міжбанківського ринку металу. Отримати метал у 

зафіксованій кількості (але не обов’язково у тих зливках, у яких його було 

поставлено) можна в даному банку або в інших світових центрах торгівлі 

дорогоцінним металом як це передбачено угодою між клієнтом та банком. Як 

правило, всі банки гарантують отримання металу у таких світових центрах як 

Лондон чи Цюріх, у своїх установах або в банках-кореспондентах. 

Для забезпечення промислових споживачів широко використовується 

консцімаційний метод. Посередник поставляє на склад підприємства певну 

кількість металу без його оплати. З потребою підприємство оплачує узгоджену 

кількість металу, яка і переходить відтоді у його власність. 

Відповідно до вимог клієнтів золототоргові доми (фірми), поряд із 

звичайними 400-унційними зливками пропонують низку зливків інших 

стандартів. Стандартні зливки вагою 12,5 кг кожен, можуть мати форму 

трапецоїдів (у поперечному перерізі – рівностороння трапеція) або 

паралелепіпедів. Перші, як правило, є продукцією підприємства ПАР і Західної 

Європи, а другі виплавляються у США. Золотий лінгтон – стандартизований 

золотий зливок вищої проби з титром 995/1000. Вага його – 400 унцій. Для 

більшої зручності у користуванні існують фракціоновані лінгтони (5, 10, 20, 25, 

50, 100, 200, 500 і 1000 грамів).  

На сьогодні продаж золота здебільшого зводиться до надання права на 

його отримання з банку, тобто до передавання квитанції на золото, що 

зберігається. Угоди з купівлі-продажу золота здійснюються миттєво із 

застосуванням найсучаснішої техніки зв’язку та банківських розрахунків. 

Із золотом, як і з валютою на ринку, проводяться арбітражні операції 

(безперервна купівля на одних ринках і продаж на інших) завдяки чому ціни на 
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вільних ринках, де немає обмежень і податків, вирівнюються і утворюють єдину 

світову ціну. Якщо золото продається не за долари, а за якусь іншу валюту, то у 

формуванні ціни бере участь курс валюти щодо долара. Якщо золото 

продається/купується на позикові кошти, то важливе значення має процентна 

ставка за позикою, яку необхідно сплачувати. 

Золото також продається у вигляді листів, пластин, дроту, золотих 

сертифікатів (свідоцтво про депонування золота в банку, тобто документ, 

який дає право його власнику отримати за пред’явленням певну кількість 

золота). Такий же документ видається клієнтові у разі купівлі золота в банку без 

отримання самого золота. 

Випускаються золоті сертифікати двох видів на алоковане та на 

неалоковане золото, в залежності від типу металевого рахунку, на якому воно 

депоноване. У першому випадку клієнт ніби тримає метал у сейфі, але може 

прийти в банк і помилуватися своєю власністю. У складі золотого фонду, яким 

керує банк, йому ―фізично‖ виділено певні зливки чи монети (враховується вид, 

кількість, проба, виробник, серійний номер та інше). Метали на таких рахунках 

не є залученими коштами банку і не можуть розміщуватися ним від власного 

імені і за власний рахунок. У другому випадку клієнт має таке ж право на золото 

банку, як і вкладник на свій вклад, тобто на знеособлене, визначене лише 

кількісно золото. Знеособлені металеві рахунки відкриваються для обліку 

дорогоцінних металів без значення індивідуальних ознак. Метали на цих 

рахунках повинні мати лише кількісну характеристику маси (для монет – 

кількість у штуках) і вартісну балансову оцінку. Рахунки призначені для 

проведення таких видів банківських операцій: залучення дорогоцінних металів 

на вклади, їх розміщення, надання позик у дорогоцінних металах. Відповідно 

банки змушені відкривати кілька різновидів знеособлених металевих рахунків: 

рахунки клієнтів (термінові та до запитання), кореспондентські рахунки банків, 

рахунки обліку позик, виданих клієнтам. 

Операції з надання позик у дорогоцінних металах здійснюються шляхом 

поставок у фізичній формі або зарахування на знеособлені рахунки в обмін на 

зобов’язання зворотної поставки відповідного металу в термін вказаний у 

договорі. Суми позики в дорогоцінних металах можуть погашатися у формі 

фізичної поставки чи шляхом перерахунку дорогоцінних металів із знеособлених 

металевих рахунків позичальника. 

Купивши золото у зливках власник металу (банк, фізична або юридична 

особа) може або зарахувати його за принципом банк-банку, або ж залишити 

зливок золота чи срібла у постачальника. 

Купівля зливків золота чи срібла великими партіями з подальшим їх 

продажем супроводжується видатками, пов’язаними з перевезенням, 

страхуванням, транзитом. У багатьох випадках при купівлі зливків золота та 

срібла використовується фінансування та ліверидж (в Англії цей процес 

називається передачею). Коли зливок золота чи срібла куплено, його 

відправляють до джерела фінансування (як правило в банк), при цьому покупець 
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має справу не лише з коливанням цін на золото, а й з тягарем процентних ставок 

на позику, яка була використана для цієї операції. 

Власник значної кількості золота в зливках може генерувати дохід на 

операціях з дорогоцінним металом, сплачувати витрати, пов’язані з його 

нагромадженням або наданням золотих позик. Хоча ставки за позиками надані у 

золоті досить малі (близько 1% за рік власнику золота) і поточні премії (страхові 

внески) для опціону купівлі можуть бути зниженими, обидва заходи генерують 

дохід для учасників. 

Хеджування прибутку (у випадку, коли власник золотих зливків не може 

нести жодних грошових витрат у випадку зниження ціни) можливе через 

стратегію готівкового розрахунку чи процентного доходу. 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття «фінансові ресурси світу» та механізм їхнього 

перерозподілу. 

2. Що таке фінансовий ринок? 

3. Структура світового фінансового ринку. 

4. Характеристика процесу формування міжнародного фінансового центру. 

5. У чому особливості таких світових фінансових центрів, як Лондон, Нью-Йорк, 

Токіо? 

6. Що таке офшорні центри? Які є види офшорних центрів? Навести приклади. 

7. Розкрийте поняття «ринки золота» та золоті аукціони. Визначте особливості 

їхнього функціонування. 

8. Назвіть і дайте коротку характеристику видів ринків золота та операцій із ним. 

9. Що таке офіційна та ринкова ціни золота? 

 

ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

План  

1. Валютний ринок: поняття, учасники, інструменти, структура. 

2. Валютні операції: суть, класифікація. 

3. Спот – ринок. 

4. Строковий валютний ринок. 

4.1 Форвардні валютні операції. 

4.2 Ф’ючерсні валютні операції. 

4.3 Опціонні валютні контракти. 

4.4 Своп  та арбітражні операції. 
Ключові поняття: арбітражери, база котирування, валюта котирування,  

валютна операція, валютна позиція, валютний ринок, варіаційна маржа, 
відкрита валютна позиція, внутрішня цінність опціону, дата валютування, 
довга відкрита валютна позиція, закрита валютна позиція, компенсаційна 
маржа,  коротка відкрита валютна позиція, котирування валют, маржа, 
обернене котирування, переказ, повне котирування, позиційні спекулянти, 
початкова маржа, процентні витрати, пряме котирування, рухомість валют, 
своп-ставка, скальпери, спекулянти, серед, строк опціону, трейдери, фіксинг, 
 хеджекери.  
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1. ВАЛЮТНИЙ РИНОК: ПОНЯТТЯ, УЧАСНИКИ, ІНСТРУМЕНТИ, 

СТРУКТУРА. 

Валютний ринок – це сукупність відносин з купівлі-продажу іноземних 

валют, інших валютних цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху 

іноземних капіталів, що забезпечуються сукупністю спеціалізованих установ та 

організацій. 

Найбільшими міжнародними валютними  ринками вважають валютні 

ринки Лондона, Нью-Йорка, Франкфурта-на-Майні, Парижа, Цюріха, Токіо, 

Сінгапура, Гонконгу та ін. 

Міжнародний валютний ринок сприяє розвитку міжнародних 

торговельних відносин, забезпечує реалізацію міжнародних розрахункових 

операцій, формування валютних курсів, страхування валютних ризиків та 

реалізацію спекулятивних операцій. 

Основні особливості сучасних валютних ринків: інтернаціоналізація 

валютних ринків; широке використання електронних засобів зв’язку; 

безперервність здійснення операцій; уніфікована техніка валютних операцій; 

страхування валютних та кредитних ризиків; переважання спекулятивних та 

арбітражних операцій над комерційними; нестабільність валют. 

Функції валютних ринків: обслуговування міжнародного обороту 

товарів, послуг і капіталу; формування валютного курсу під впливом попиту та 

пропозиції; надання механізмів для захисту від валютних ризиків, руху 

спекулятивних капіталів та інструментів для цілей грошово-кредитної політики 

центрального банку. 

Серед головних учасників валютного ринку виділяють: 

 центральні і комерційні банки; 

 інвестиційні, пенсійні, хедж-фонди; 

 крупні ТНК; 

 валютні біржі та брокерські фірми; 

 державні органи . 

Саме ці учасники є маркет-мейкерами цього ринку. Адже на ринку завжди 

присутні два типи учасників – маркет-мейкери і маркет-тейкери (маркет-юзери). 

Маркетмейкерство -  діяльність  професійного  учасника  ринку (валютного чи 

фондового),  яка полягає  в  забезпеченні  постійних котирувань цін покупки і 

продажу фінансових  інструментів,  від свого імені  або  від  імені  клієнта.  

Маркетмейкер  зобов'язаний виставляти котирування навіть у тих випадках,  коли 

інші  учасники ринку цього не  роблять,  тобто  він  бере  на  себе  зобов'язання 

постійного підтримання ліквідності  фінансового інструменту навіть у збиток собі. 

Таким чином, маркет-мейкер – це активний учасник ринку, який виставляє 

котирування і диктує свої умови іншим учасникам ринку. А маркет-тейкер – це 

пасивний учасник ринку, який запитує котирування, залежить від маркет-мейкерів 

і майже не впливає на стан і динаміку ринку. Маркет-тейкер завжди  перебуває у 

більш невигідному становищі у порівнянні з маркет-мейкером. Адже маркет-
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мейкер купує дешевше, а продає дорожче, а маркет-тейкер, який виступає другою 

стороною угоди – навпаки – купує дорожче, а продає дешевше. 

Інструменти валютного ринку 

 Переказ (телеграфний чи електронний) коштів із безстрокових вкладів 

(депозитів до запитання). 

 Банківські векселі на пред’явника, банківський чек. 

 Комерційні тратти. 

Здійснюючи переказ, банк продає клієнту іноземну валюту за 

національну. Телеграфні перекази дають можливість прискорити розрахунки, 

скоротити використання кредиту та захистити від валютних збитків. 

Застосування під час телеграфних переказів спеціального коду («ключа») дає 

змогу уникнути фіктивних переказів та помилок. Альтернативою телеграфному 

переказу є поштовий переказ. У цьому разі інструкції відправляються поштою 

або банкір надає покупцю вексель на пред’явника, а покупець відправляє його 

авіапоштою продавцю (одержувачу платежу). 

Банківський вексель — вексель, виставлений банком даної країни на 

свого іноземного кореспондента. Придбавши такий вексель у національних 

банків, боржники (імпортери) пересилають його кредиторам (експортерам), 

погашаючи в такий спосіб свої боргові зобов’язання. 

Банківський чек — письмовий наказ банку-володаря авуарів за кордоном 

своєму банку-кореспонденту про перерахування визначеної суми з його поточного 

рахунку власникові чека. Експортери, отримавши такий чек, продають його своїм 

банкам. 

Комерційна тратта (переказний комерційний вексель) — вимоги, 

виписані експортером чи кредитором на імпортера чи боржника. 

Міжнародний валютний ринок можна поділити на сектори за 

різними ознаками: 

 за видами операцій (ринки ф’ючерсів, опціонів, тощо); 

 за масштабом (національні, регіональні); 

 за місцем торгівлі (біржовий і позабіржовий) 

Важливою складовою валютного ринку є ринок євровалют. Євровалюта 

– це валюта, депонована за межами країни-емітента. Розвиток євровалютного 

ринку розпочався з появи євродоларів – доларів США, депонованих в Європі. 

Основними функціями ринку євровалют є перерозподіл тимчасово вільних 

коштів між кредиторами і позичальниками та хеджування.  

Одним з найбільших валютних ринків сьогодні є міжнародний валютний 

ринок „FOREX”. Форекс не має конкретного місця торгівлі, як, наприклад, 

фондова біржа. Торівля відбувається за допомогою сучасних засобів зв’язку 

одночасно у сотнях банків у всьому світі. Оскільки у кожному часовому поясі 

знаходяться учасники ринку, що бажають купити чи продати валюту, то 

валютний ринок працює цілодобово, і обмін валюти не припиняється протягом 

всього робочого тижня. Оскільки економічні показники кожної країни-емітента 

відрізняються та змінюються, то це впливає на вартість валюти кожної країни і є 
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причиною змін валютних курсів. Поява ринку «FOREX» стала можливою 

внаслідок переходу від системи фіксованих валютних курсів до плаваючих 

валютних курсів у 70-х роках ХХ-го століття. Серед основних причин швидкого 

розвитку ринку «FOREX» називають його ліквідність, оперативність, низькі 

витрати для участі у торгах,  використання кредитного плеча.  

„Кредитне плече” передбачає надання брокерською компанією своєму 

клієнту коштів  у тимчасове користування для здійснення операцій та ринку і 

таким чином надає учаснику торгів можливість оперувати сумами, що у від 10 

до 100 разів можуть перевищувати обсяги його страхового депозиту. Позитив 

кредитного плеча є очевидним – спекулюючи крупними сумами учасник торгів 

може заробити значно більше, однак слід не забувати, що у випадку програшу 

втрати будуть також значними. Наприклад, нерідко трапляється ситуація коли 

гравець вірно вгадав напрям тренду (тобто тенденції руху курсу), однак навіть 

незначне короткострокове відхилення курсу від цього тренду за рахунок 

великого кредитного плеча «з’їдає» страховий депозит учасника торгів і він 

залишається у програші. 

В Україні валютний курс формується на міжбанківському валютному 

ринку. Національний  банк  України  може  встановлювати  граничні розміри 

маржі за операціями  на  міжбанківському  валютному  ринку України  

уповноважених  банків  та  інших  фінансових  установ, що одержали   ліцензію   

Національного  банку  України,  за  винятком операцій, пов'язаних із строковими 

(ф'ючерсними) угодами, а також НБУ  може  встановлювати  граничні розміри 

маржі за операціями купівлі  і  продажу  іноземної  валюти готівкою  

національного  оператора  поштового  зв'язку. 

 

2. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Валютні операції це: 

 операції, пов'язані з переходом права  власності  на  валютні цінності, 

за винятком операцій, що здійснюються між резидентами  у валюті України;  

 операції, пов'язані з  використанням  валютних  цінностей  в 

міжнародному  обігу  як    засобу    платежу, з передаванням заборгованостей та 

інших зобов'язань,  предметом  яких  є  валютні цінності;  

 операції,  пов'язані   з    ввезенням,    переказуванням і пересиланням 

на територію України та вивезенням, переказуванням  і пересиланням за її межі 

валютних цінностей; 

За термінами валютні операції поділяються на: 

 поточні; 

 термінові. 

Поточні операції реалізуються  у межах трьох робочих днів. Вони 

поділяються на: 

 tod (від англ. today) – сьогодні укладається угода і сьогодні ж вона 

реалізується. Тобто, «сьогодні на сьогодні». 
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 tom (від англ. tomorrow) - сьогодні укладається угода і завтра вона 

реалізується. Тобто, «сьогодні на завтра». 

 spot – сьогодні укладається угода і післязавтра вона реалізується. До 

уваги беруться лише робочі дні. Тобто, «сьогодні на післязавтра», або «сьогодні 

на другий робочий день». 

Курс «spot» є базовим для розрахунку курсів та вартості багатьох 

термінових угод, наприклад, форварду, ф’ючерсу та ін. 

Серед вказаних типів найбільш поширеними є операції „спот‖, оскільки строк 

у два дні є оптимальним терміном для оформлення документів щодо купівлі-

продажу валюти. Основна мета їх реалізації — забезпечення потреб клієнтів 

банків у іноземній валюті та спекуляція.  

Термінові операції – це ті операції, термін реалізації яких перевищує три 

робочі дні, тобто це все, що довше за «spot», наприклад, форвард, ф’ючерс. 

За цілями та механізмом реалізації валютні операції поділяються на: 

 конверсійні;  

 депозитно-кредитні. 

Конверсійні операції – операції з купівлі-продажу узгоджених сум однієї 

валюти за іншу валюту за узгодженим курсом на певну дату.  

Мета конверсійних операцій: 

 міжнародна торгівля, туризм, інвестиції; 

 спекулятивні валютні операції; 

 хеджування валютних ризиків. 

Депозитно-кредитні операції полягають у залученні та розміщенні 

тимчасово вільних коштів з метою отримання прибутку.  

Невід’ємним елементом валютних операцій є фінансові інструменти.  

Фінансовий інструмент – це контракт, результатом якого є створення 

фінансового активу одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання 

чи інструменту власного капіталу у іншого суб’єкта господарювання.  

Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на: 

 фінансові активи; 

 фінансові зобов’язання; 

 інструменти власного капіталу;  

 похідні фінансові інструменти. 

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для 

використання,  та їх еквіваленти;  дебіторську заборгованість,  не призначену 

для перепродажу;  фінансові інвестиції,  що утримуються до погашення;  

фінансові активи,  призначені для перепродажу; інші фінансові активи.  

Фінансові  зобов'язання  включають фінансові зобов'язання, призначені 

для перепродажу, та інші фінансові зобов'язання.  

До інструментів власного капіталу належать  прості  акції, частки та 

інші види власного капіталу.  

Похідні    фінансові   інструменти   включають   ф'ючерсні контракти,  

форвардні  контракти   та   інші   похідні   фінансові інструменти.  



40 

 

Згідно з іншою класифікацією серед фінансових інструментів 

виділяють:  

 валютні фінансові інструменти, які передбачають обмін однієї 

грошової одиниці на іншу;  

 відсоткові фінансові інструменти, які приносять прибуток за 

фіксованими чи плаваючими ставками;  

 майнові інструменти, наприклад, акції, дорогоцінні метали, сировина, 

товари. 

 Таким чином, до фінансових інструментів відносять цінні папери, 

строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові 

строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в 

майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи 

фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають 

право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, 

у т.ч. тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові 

опціони). 

Особливого розвитку останнім часом дістали деривативи, тобто похідні 

фінансові інструменти. Дериватив -  стандартний документ,  що засвідчує право 

та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених  умовах у 

майбутньому.  

Базовий актив   -   товари,   цінні   папери,   кошти, що   є   предметом   

виконання   зобов'язань   за деривативом. Основою деривативу можуть бути 

активи (товари, акції, облігації, позики та ін), індекси (на відсоткові ставки, 

валютні курси, фондові індекси, індекси споживчих цін) або інші умови.  

Продавець за  деривативом  -  особа,  яка згідно з форвардним та/або 

ф'ючерсним контрактами має продати базовий актив контракту, а  згідно з 

опціоном зобов'язується продати (купити) базовий актив опціону.  

Покупець за деривативом -  особа,  яка  згідно  з  форвардним та/або  

ф'ючерсним контрактами має купити базовий актив контракту, а згідно з опціоном  

має  право  купити  (продати)  базовий  актив опціону.  

Деривативи мають бути укладені в письмовій формі.  

 

3.СПОТ-РИНОК 

Спот-ринок — це ринок негайної поставки валюти. 

Основні учасники — комерційні банки, які ведуть операції з: 

 напряму з клієнтами-підприємствами приватного та державного 

секторів; 

 на міжбанківському ринку напряму з іншими комерційними банками; 

 через брокерів з банками та клієнтами; 

 з центральними банками країн; 

Валютна операція «спот» — це купівля-продаж валюти за умов її поставки 

протягом трьох робочих днів від дня укладення угоди за курсом, зафіксованим в 

угоді. 
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«Звичаї» спот-ринку: 

 Здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без 

нарахування процентної ставки на суму поставленої валюти. 

 Операції здійснюються переважно на базі комп’ютерної торгівлі з 

підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного 

робочого дня. 

 Існування твердих валютних курсів: якщо дилер великого банку 

цікавиться котируванням іншого банку, повідомлені йому валютні курси є 

обов’язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти 

Ці звичаї не зафіксовано в спеціальних міжнародних конвенціях, але їх 

точно додержуються всі учасники цього ринку. 

Торгівля на ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу 

валют (котирування валют). Різні методи котирування створюють практичні 

зручності для валютних операторів, оскільки виключають необхідність 

додаткових розрахунків. Котирування за прямим методом на двох ринках 

повинні бути оберненими, тобто вартість курсового перерахунку валюти 

дорівнює 0. 

Фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній називається 

валютним котируванням. Воно дає змогу визначити співвідношення двох 

грошових одиниць, запропонованих для обміну. Котирування проводять 

державні (національні) і великі комерційні банки. Розрізняють офіційне і вільне 

(ринкове) котирування валют. За офіційними котируваннями здійснюються всі 

валютні операції держави. У міжбанківській торгівлі валютою щоденні 

котирування коливаються навколо офіційного курсу. Валютне котирування 

може бути прямим і оберненим (непрямим). Якщо котирування пряме 1, 10, 

100 одиниць іноземної валюти дорівнюють X одиниць національної валюти, а 

якщо обернене — 1, 10, 100 одиниць національної валюти дорівнюють X 

одиниць іноземної валюти. Пряме котирування дорівнює 1/ Обернене 

котирування. В більшості країн для встановлення курсу національної валюти 

використовується пряме котирування, у Великобританії — обернене 

котирування, а в США застосовуються обидва котирування. Котирування 

завжди дається з точністю до чотирьох знаків після коми. 

На валютному ринку його учасники використовують два курси: курс 

продавця і курс покупця. Курс продавця — це курс, за яким банк-резидент 

продає іноземну валюту за національну, а курс покупця — це курс, за яким він 

купляє іноземну валюту за національну. Курс продавця завжди вищий за курс 

покупця. 

Різниця між курсом продавця і покупця називається маржею або 

спредом. За рахунок маржі банк покриває видатки і формує прибуток за 

валютними операціями. 

Часто дилери, а також для економічних розрахунків чи у 

зовнішньоторговельних контрактах для встановлення курсів валют 
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використовують середній курс — середнє арифметичне курсів продавця і 

покупця. 

Під час валютних операцій виникає необхідність встановлення крос-

курсу. Крос-курс — співвідношення між двома валютами, що є похідними від 

їхніх курсів відносно третьої валюти (звичайно долара США). 

У розрахунках часто використовують фіксинг — визначення 

міжбанківського курсу послідовним порівнянням попиту та пропозиції по 

кожній з валют, а потім на цій основі установлення курсів продавця і покупця. 

Звичайно базою котирування є валюта, яка визнається в усьому світі, але 

іноді з історичних причин базовою стає більш дрібна валюта. 

Стандартна дата валютування (дата фактичного надходження коштів) 

за спот-операцій — другий робочий день після дати укладення операції. У 

разі, коли дата валютування припадає на вихідний чи святковий день, 

строком валютування вважається перший робочий день після вихідних (із 

цього правила є винятки). 

Здійснення банком валютних операцій супроводжується зміною 

співвідношення його вимог і зобов'язань в іноземній валюті, тобто зміною 

валютної позиції. Розрізняють закриту та відкриту валютні позиції. Закрита 

валютна позиція виникає у разі рівності вимог і зобов'язань, відкрита валютна 

позиція — за незбігу вимог і зобов'язань. Остання пов'язана з ризиком втрат 

банку, якщо до моменту контроперації (купівлі раніше проданої або продажу 

раніше купленої валюти) курс валюти зміниться у несприятливому для нього 

напрямі. Відкрита валютна позиція може бути довгою та короткою. Довга 

валютна позиція складається, коли вимоги перевищують зобов'язання, коротка 

— коли зобов'язання більші, ніж вимоги. Наприклад, купуючи 1 млн дол США 

за фран. франки за курсом 1,6790, банк створює довгу позицію на суму 1 млн 

дол США та коротку позицію на суму 1,679 млн фран. франків.  

Довга валютна позиція дає прибутки при підвищенні курсу іноземної 

валюти і завдає збитків — при зниженні її курсу. Коротка позиція — навпаки, 

дає прибутки при зниженні курсу іноземної валюти, але завдає збитків при 

підвищенні курсу. Залишаючи валютну позицію відкритою, учасники валютного 

ринку грають на валютних курсах з метою отримання прибутків спекулятивного 

характеру, наражаючись свідомо на підвищений ризик. Учасники валютного 

ринку мають самі визначити рівень валютного ризику, який вони можуть взяти 

заради отримання прибутків. Але для тих учасників валютного ринку, 

фінансовий стан яких зачіпає інтереси багатьох інших суб'єктів економічних 

відносин (до них належать банки), рівень валютної позиції регулюється 

офіційно. У більшості країн світу держава регламентує розмір відкритої 

валютної позиції банків. Банки постійно спостерігають за зміною валютної 

позиції.  

4.СТРОКОВИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Строкова валютна операція — це операція, пов’язана з поставкою валюти на 

строк, більше ніж 3 дні з дня її укладення. 
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Серед учасників строкового валютного ринку слід назвати хеджекерів, 

спекулянтів (позиційних та скалперів), арбітражерів і трейдерів. Хеджекери 

здійснюють конверсійні операції, намагаючись закрити свої відкриті валютні 

позиції. Спекулянти свідомо беруть на себе валютний ризик, підтримуючи 

відкриту валютну позицію для отримання прибутку від непрохеджованої 

валютної позиції. Позиційні спекулянти підтримують відкриті позиції протягом 

довгого періоду — до кількох місяців. Скалпери грають на зміні курсів протягом 

однієї торгової сесії, систематично закриваючи позиції в кінці кожного робочого 

дня. Арбітражери здійснюють купівлю іноземної валюти на одному валютному 

ринку з одночасним продажем її на іншому валютному ринку. Вони відкривають 

протилежні позиції щодо однієї валюти на різні (однакові) строки на одному чи 

кількох взаємопов’язаних ринках, зменшуючи величину валютно-курсового 

ризику. Трейдери купують валюту за дорученням та за рахунок клієнта в 

торговому залі біржі за комісійну винагороду. 

 

4.1.ФОРВАРДНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

Форвардний контракт -  двостороння  угода  за  стандартною (типовою)   

формою,  яка  засвідчує  зобов'язання  особи  придбати (продати) базовий актив 

у визначений час та на визначених умовах у майбутньому,  з  фіксацією  ціни  

такого  продажу під час укладення форвардного контракту. Основна мета 

валютних форвардів – забезпечення реальних потреб суб’єктів у валюті 

(наприклад, для міжнародної торгівлі чи інвестицій) чи хеджування валютних 

ризиків. Форварди - це угоди типу OTC (від англ. «over-the-counter» - через 

прилавок) – позабіржові угоди. Форварди укладаються на умовах, зручних для 

кожного конкретного банківського клієнта. Сума угоди, її термін, валютна пара – 

є для кожного клієнта індивідуальними, і визначаються у результаті 

домовленостей клієнта з банком. Тому форвардна угода, не відміну від 

ф’ючерсу, не є стандартною, що визначає її низьку ліквідність на вторинному 

ринку. Форвард є обов’язковим до виконання сторонами угоди.  

В Україні уповноважені банки та резиденти – суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати валютні операції на 

умовах «форвард» для страхування ризику зміни курсу однієї іноземної валюти 

щодо іншої за умови, що обидві валюти включено до 1-ї групи Класифікатора 

Національного банку України. В Україні форвардні валютні операції 

виконуються в строк, що не перевищує 365 календарних днів. Найбільш 

поширеними з них є угоди на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 міс. Але у світовій практиці у 

окремих випадках, коли йдеться про ринок стабільних валют, терміни угод 

можуть сягати кількох років. 

Форвардний контракт повинен мати такі реквізити:  

 назва контракту;  

 сторони контракту;  
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 базовий актив контракту та його характеристики (емітент,  вид цінного  

паперу,  його  номінальна  вартість,  термін обігу,  інші відомості для  цінних  

паперів;   вид   валюти   -   для   коштів; асортимент - для інших товарів);  

 кількість базового активу;  

 вартість контракту;  

 ціна виконання -  ціна  базового  активу,  за  якою  під  час виконання 

зобов'язань за деривативом здійснюються розрахунки;  

 термін виконання;  

 порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;  

 відповідальність сторін  у  разі  невиконання  чи неналежного 

виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;  

 порядок розгляду спорів,  що виникають під час  укладення  та 

виконання контракту;  

 адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для 

юридичних осіб) та  паспортні  дані  (для  фізичних  осіб)  сторін контракту. 

Курс форвардної угоди розраховується наступним чином.  

Для курсу покупки валюти: 
buybuy

spot

buy

fwd fwdERER , 

де 
buy

fwdER - форвардний курс для покупки валюти 

buy

spotER - курс на дату «спот» 

buyfwd  - форвардні пункти, розраховані для покупки валюти 

Для курсу продажу валюти: 
sellsell

spot

sell

fwd fwdERER , 

де 
sell

fwdER - форвардний курс для продажу валюти 

sell

spotER - курс на дату «спот» 

sellfwd  - форвардні пункти, розраховані для продажу валюти 

Форвардні пункти для покупки і продажу валюти розраховуються 

наступним чином. 

 

DIR

DIRIRER
fwd

l

b

l

b

d

c

buy

spotbuy

100360

)(
 

DIR

DIRIRER
fwd

d

b

d

b

l

c

sell

spotsell

100360

)(
, 
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де  
buyfwd  - форвардні пункти, розраховані для покупки валюти 

sellfwd - форвардні пункти, розраховані для продажу валюти 

buy

spotER - курс на дату «спот» 

sell

spotER - курс на дату «спот» 

d

cIR - відсоткова ставка розміщення ресурсів на міжбанківському ринку 

для валюти котирування 
l

cIR - відсоткова ставка залучення ресурсів на міжбанківському ринку для 

валюти котирування 
d

bIR - відсоткова ставка розміщення ресурсів на міжбанківському ринку 

для базової валюти  
l

bIR - відсоткова ставка залучення ресурсів на міжбанківському ринку для 

базової валюти  

D- термін угоди (у днях) 

Форвардні пункти 
buyfwd і

sellfwd можуть мати як додатне, так і 

від’ємне значення, оскільки майбутній форвардний курс може бути вищий від 

поточного курсу (спот-курсу) і нижчий від поточного курсу. Якщо форвардні 

пункти мають додатне значення, то вони називаються «премія», якщо від’ємне – 

то «дисконт». 

Форвардні контракти можуть укладатися на стандартні та, так звані, 

«ламані» дати». (англ. broken date), термін виконання яких лежить між двома 

стандартними датами – так званими «коротким» та «довгим» періодами. Курс 

угоди на ламану дату розраховується за формулою: 
BD

spotfwd fwdERER , 

де  

fwdER - форвардний курс на ламану дату 

spotER - курс на дату «спот». 

BDfwd  - форвардні пункти на ламану дату 

 

)( BDD
dD

fwdfwd
fwdfwd

dD
DBD

, 

де  
BDfwd  - форвардні пункти на ламану дату 
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Dfwd - форвардні пункти довгого періоду 

dfwd - форвардні пункти короткого періоду 

D – кількість днів довгого періоду 

d – кількість днів короткого періоду 

BD – кількість днів від дати «спот» до ламаної дати. Слід враховувати, що 

при розрахунку BD першу і останню дати періоду слід враховувати як один день, 

тобто слід враховувати або першу або останню дату періоду.  

 Якщо клієнт банку ще не знає точної дати, коли він потребуватиме 

реалізації валютообмінної операції банк може запропонувати клієнту 

«форвардний опціон» (від англ. option – варіант, вибір, право вибору), який 

надає клієнту право обрати для реалізації угоди будь-яку дату із вказаного у 

форвардному контракті опціонного періоду. У цьому випадку розраховуються і 

фіксуються в угоді два форвардні курси – на початок і на кінець опціонного 

періоду. Клієнт обирає дату угоди, а банк – курс її реалізації. Банк обирає той 

курс, який є для банку більш вигідним. 

При потребі банк може розрахувати для клієнта форвардний крос-курс, 

який розраховується за тим самим принципом, що і звичайний крос-курс, але на 

основі не спот-курсів, а форвардних курсів. 

На відміну від деяких фінансових інструментів форвардний контракт є 

обов’язковим до виконання. Тому навіть якщо, наприклад, 

зовнішньоторговельна угода клієнта зірвалася, і він вже не потребує купівлі чи 

продажу валюти, він все-одно повинен реалізувати цей форвард. У цьому разі 

кажуть, що він повинен «закрити угоду на ринку «спот». Суть закриття 

форвардної валютної угоди на ринку «спот» полягає у протилежній конверсійній 

операції на ринку «спот». Тобто, якщо клієнт згідно форвардного контракту 

повинен був купувати (тепер уже непотрібну йому) валюту, то він все-одно 

купує її (тобто виконує свої зобов’язання за форвардним контрактом), а потім 

продає цю непотрібну йому валюту на ринку «спот», тобто за «спот»-курсом. І 

навпаки, якщо клієнт згідно форвардної угоди повинен був продати валюту (якої 

у нього внаслідок зриву зовнішньоторговельної операції немає), йому слід 

купити необхідну суму валюти на ринку «спот», тобто за «спот»-курсом, і тоді 

продати її банку, виконуючи свої зобов’язання перед банком згідно форвардного 

контракту.  

У випадку якщо зовнішньоторговельну угоду клієнта не скасовано, а 

лише відкладено, банк може запропонувати продовжити форвардну угоду за 

«правилом діагоналі». У цьому випадку курс нової форвардної угоди 

розраховується на основі спот-курсу закриття угоди шляхом додавання 

форвардних пунктів, розміщених по діагоналі від курсу закриття угоди. Так, 

якщо для закриття угоди клієнт продавав валюту за банківським курсом 

покупки, то для продовження угоди за «правилом діагоналі» буде використано 

цей же спот-курс шляхом додавання до нього форвардних пунктів, розрахованих 
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для банківського форвардного продажу валюти. Таким чином, банк, по-суті, 

робить клієнту знижку на розмір спреду, помноженого на суму угоди. 

Укладаючи форвардну угоду з клієнтом банк, як правило, вимагає від 

останнього підтримувати певний залишок на його рахунку. Ці кошти можуть 

бути використані якщо у клієнта виникає потреба закрити угоду на ринку «спот». 

 

4.2.Ф’ЮЧЕРСНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

Ф’ючерсні валютні операції — це строкові біржові угоди купівлі-

продажу валюти, золота, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в 

момент укладання контракту ціною, з виконанням операції через певний 

проміжок часу (більше трьох днів і до двох - трьох років). 

Фінансовий ф’ючерс — це контракти на купівлю чи продаж певного 

фінансового інструменту за завчасно узгодженою ціною протягом визначеного 

місяця в майбутньому (у певний день цього місяця). 

Особливості ф’ючерсних угод: 

 будь-яка сторона ф’ючерсного контракту має право відмовитися від його 

виконання лише зі згоди іншої сторони контракту; 

 покупець ф’ючерсного контракту має право продати такий контракт 

протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з 

продавцем контракту; 

 стандартизована форма валютних контрактів зі специфічно 

обумовленою сумою валюти та стандартизованими датами валютування; 

 правила випуску та обігу валютних деривативів поширюються також на 

ф’ючерсні валютні контракти; 

 торгівля ними здійснюється тільки на біржовому ринку. 

Ф'ючерсний контракт повинен мати  такі  реквізити:  

 назва контракту;  

 вид контракту (з поставкою або без поставки базового активу);  

 сторони контракту;  

 базовий актив контракту та його характеристики (емітент,  вид та  

кількість  цінних  паперів,  його номінальна вартість,  термін обігу, інші  

відомості  для  цінних  паперів;  вид  та   кількість валюти - для коштів; кількість, 

асортимент - для інших товарів);  

 обсяг контракту;  

 розмір початкової маржі. Початкова маржа  -  кошти та/або цінні 

папери,  які необхідно внести для укладення ф'ючерсного контракту;  

 ціна виконання;  

 одиниця виміру ціни;  

 механізм визначення розрахункової ціни на момент виконання. Цей 

механізм найчастіше передбачає визначення середньозваженої ціни укладених 

угод протягом торгової сесії або кількох останніх хвилин сесії. Ваги цін угод 

визначаються обсягами відповідних угод. У деяких випадках розрахункова ціна 
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може бути ціною останньої угоди торгової сесії, або бути встановленою групою 

експертів; 

 термін виконання;  

 відповідальність сторін  у  разі  невиконання  чи неналежного 

виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;  

 порядок розгляду спорів,  що виникають під час  укладення  та 

виконання контракту;  

 адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для 

юридичних осіб) та  паспортні  дані  (для  фізичних  осіб)  сторін контракту. 

Розрізняють валютні ф’ючерси, процентні ф’ючерси та ф’ючерси на 

фондовий індекс. 

Для того, щоб знайти ціну валютного ф’ючерсу слід скористатися 

формулою 
360/

2

1

)(1

1
t

tI

tI
PsPf       

де  

Pf – ціна ф’ючерса 

Ps – спот-курс валюти, ф’ючерс якої нас цікавить, відносно тієї валюти, у 

якій цей ф’ючерс повинен бути виражений.  

I1  - відсоткова ставка за позиками у валюті, у якій буде виражений 

ф’ючерс (повинна бути виражена у вигляді десяткового дробу) 

I2 – відсоткова ставка за позиками у валюті, ф’ючерс якої нас цікавить 

(повинна бути виражена у вигляді десяткового дробу) 

t – термін від продажу ф’ючерсу до виконання ф’ючерсного контракту. 

Слід зазначити, що у окремих країнах у вказаній формулі базовою кількістю днів 

у році вважається 365, а не 360 днів. 

 Наприклад, якщо Ps виражений у доларах, то I1 буде ставкою за 

позиками у доларах і  Pf буде виражено у доларах. Тобто Pf – це буде ціна 

ф’ючерсу на певну валюту, виражена у доларах. I2 , відповідно, буде ставкою за 

позиками у цій валюті. 

Ф’ючерс на фондовий індекс – це контракт, базовим активом яких є 

фондовий індекс. Обсяги прибутку (збитку) учасників торгів такими 

контрактами визначається як результат зростання чи падіння фондового індексу 

у порівнянні з його значенням, зафіксованим у контракті. Для визначення суми 

прибутку (збитку) учасника торгів з такими контрактами використовується 

множник специфікації, виражений у грошових одиницях. На дату виконання 

контракту сплачується грошова сума, рівна добутку множника на різницю 

значення індексу при закритті контракту в останній день торгівлі і ціною 

ф’ючерсного контракту. Якщо значення індексу при виконанні контракту нижче 

за ціну контракту, то має місце збиток покупця контракту і прибуток його 

продавця, і навпаки. 
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Якщо ціна ф’ючерса вища за ціну «спот» - ця ситуація називається 

«контанго», якщо – нижча, то  - «беквардейшн». 

Незважаючи на певну подібність валютних форвардів і ф’ючерсів між 

ними є відмінності (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Спільні та відмінні риси валютних форвардів і ф’ючерсів  

Спільні і відмінні риси Форварди Ф’ючерси 

Спільні риси 

Дата реалізації угоди Фіксується у момент укладення угоди, але має 

місце у майбутньому 

Курс (ціна) угоди  Фіксується в момент укладення угоди, але 

відображає прогноз учасників щодо її майбутнього 

значення. При розрахунку  використовується спот-

курс, термін угоди і відсоткові ставки за 

позиковими коштами у валютах угоди  

Гарантійний депозит Має місце у формі 

мінімального залишку 

на рахунку клієнта – 

учасника угоди, який 

вимагається банком. 

Має місце у формі 

коштів на маржових 

рахунках учасників 

угоди 

Відмінні риси 

Ринок  Позабіржовий (ОТС) Біржовий  

Можливість перепродажу 

угоди 

Ні Так, є широкий 

вторинний ринок 

Сума угоди  Узгоджується з кожним 

клієнтом 

Стандартна сума (партія 

- лот)  

Термін  Може бути стандартним 

або узгоджується з 

кожним клієнтом 

Стандартний термін 

(кратний 30) 

Виконання контракту  Обов’язково 

завершується поставкою 

валюти 

Може завершуватися 

поставкою валюти або 

виплатою компенсації  

Перелік 

використовуваних 

валютних пар 

Узгоджується між 

учасниками угоди, при 

потребі розраховується 

крос-курс 

Обмежується лістингом 

біржі 

Доступність для дрібних 

інвесторів 

Недоступний  Доступний 

Вважають, що покупець ф’ючерсу займає довгу позицію, а продавець – 

коротку. 

 «Купити» ф’ючерсний контракт означає у момент укладення угоди 

взяти на себе зобов’язання купити базисний актив у майбутньому згідно умов, 
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що фіксуються у момент укладання угоди, і з настанням терміну виконання 

контракту отримати певну вказану у контракті суму валюти за заздалегідь 

зафіксованою ціною і оплатити її вартість. 

«Продати» ф’ючерсний контракт означає у момент укладення угоди 

взяти на себе зобов’язання продати базисний актив у майбутньому згідно умов, 

що фіксуються у момент укладання угоди, і з настанням терміну виконання 

контракту перерахувати контрагенту певну вказану у контракті суму валюти за 

заздалегідь зафіксованою ціною і отримати її вартість у контрагента. 

Посередником у торгівлі ф’ючерсами між контрагентами виступає біржа. 

За допомогою системи маржі вона забезпечує виконання умов контрактів всіма 

без винятку учасниками торгів. 

Маржа – це певна, визначена правилами біржі, сума на спеціальному 

рахунку учасника торгів, яка має на меті забезпечення його фінансових 

зобов’язань перед контрагентами. Це гарантійний внесок, що забезпечує 

виконання зобов’язань за біржовою угодою при торгівлі ф’ючерсними та 

опціонними контрактами. Адже у випадку небажаного напряму зміни валютного 

курсу учасник торгів може зазнати фінансових втрат і бути не в змозі 

виконувати свої зобов’язання. У такому випадку його зобов’язання перед 

іншими учасниками торгів повинна виконати біржа. 

Початкова маржа  -  кошти та/або цінні папери,  які необхідно внести для 

укладення ф'ючерсного контракту. Початкова маржа – це сума коштів на 

маржовому рахунку учасника торгів, яка може бути використана біржею для 

примусового закриття відкритих позицій учасника у випадку його фінансової 

неспроможності зробити це самостійно. Розмір початкової маржі визначається, 

як правило, з огляду на добову зміну ціни контракту. Цю маржу повинні вносити 

обидві сторони угоди, адже ціна контракту може як зрости, так і зменшитися, і, 

відповідно, завдати збитки продавцю або покупцю контракту. 

Варіаційна маржа – це сума, на яку змінюються залишок на маржовому 

рахунку учасника торгів. Наприкінці кожної торгової сесії на біржі 

встановлюється розрахункова ціна ф’ючерсного контракту. Напрям руху цієї 

ціни протягом цієї сесії був вигідний одному з контрагентів і невигідний для 

іншого. Той учасник, для якого зміна ціни була невигідною, зазнає збитків, і 

ризик невиконання ним ф’ючерсного контракту зростає. Тому цей учасник 

повинен перерахувати на маржовий рахунок додаткову суму коштів, яка б 

покривала можливі втрати біржі, які вона може понести у випадку відмови цього 

учасника виконати свої зобов’язання, взяті на себе згідно ф’ючерсного 

контракту. Рахунок варіаційної маржі корегується в кінці кожної торгової сесії.  

Але зміна ціни у проміжку між останнім (перед реалізацією контракту) 

корегуванням рахунку варіаційної маржі і, власне, моментом реалізацією 

контракту теж є можливою. Саме у такому випадку використовується початкова 

маржа, з рахунку якої біржа може стягнути кошти, яких не вистачає для 

виконання угоди замість учасника, що відмовився від виконання контракту. 
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Саме тому розмір початкової маржі повинен покривати добову зміну ціни 

контракту. 

 

4.3.ОПЦІОННІ ВАЛЮТНІ КОНТРАКТИ 

Валютний опціон — угода, що дає право (для покупця) і зобов’язання 

(для продавця) купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на 

іншу за фіксованим у момент укладання угоди курсом у визначений момент у 

майбутньому за фіксованою ціною (страйкова ціна або ціна виконання 

опціону). Опціон має силу до наперед встановленої дати (дата завершення 

опціону або дата експірації) після якої опціон не може бути використаний. 

За продаж цього зобов’язання продавець опціона отримує премію 

(грошову винагороду). Покупець опціону (тобто той, хто стає його власником) 

платить продавцю премію, купуючи тим самим право вибору – реалізувати 

опціон, чи відмовитися від нього залежно від того чи вигідною для власника 

опціона буде реалізація цього опціону за поточної ринкової ситуації. Таким 

чином, премія - ціна,  що сплачується покупцем опціону його продавцю за 

набуте право скористатися опціоном. 

Опціон повинен мати такі реквізити:  

 назва угоди;  

 сторони угоди;  

 вид опціону (з поставкою або без поставки базового активу, опціон на 

купівлю чи опціон на продаж);  

 базовий актив опціону та його характеристики (емітент, вид та 

кількість цінних паперів,  його номінальна вартість, термін обігу, інші відомості 

для цінних паперів;  вид та кількість валюти -  для коштів; кількість, асортимент 

- для товарів). Базовий актив   -   товари,   цінні   папери,   кошти  та  їх 

характеристики,  що   є   предметом   виконання   зобов'язань   за деривативом; 

 ціна виконання. Ціна виконання -  ціна  базового  активу,  за  якою  під  

час виконання зобов'язань за опціоном здійснюються розрахунки. Її також 

називають «страйк». 

 термін виконання  (для  опціону з виконанням протягом терміну його 

дії, тобто протягом так званого опціонного періоду),  або день виконання (для 

опціону з  виконанням  у  встановлену дату);  

 порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;  

 розмір премії опціону. Премія - ціна,  що сплачується покупцем опціону 

його продавцю за набуте право скористатися опціоном. 

 відповідальність продавця   опціону  в  разі  невиконання  чи 

неналежного виконання зобов'язань, встановлених опціоном;  

 порядок розгляду спорів,  що виникають під час  укладення  та 

виконання опціонів;  

 адреси, підписи, печатки, реквізити банківських рахунків (для 

юридичних осіб) та  паспортні  дані  (для  фізичних  осіб)  сторін опціону. 

Основна мета опціону – управління ризиками. 
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Учасники опціонних угод можуть займати довгі і короткі позиції. Довга 

позиція передбачає купівлю базового активу, коротка – продаж базового активу. 

Продавець опціону отримує зобов’язання зайняти певну позицію, а покупець 

(власник) опціону – право зайняти певну позицію. 

 Класифікація опціонів.  

За базовим активом:  

 товарні (на товари і товарні ф’ючерси); 

 валютні (на валюту і валютні ф’ючерси); 

 фондові (на фондові індекси, на акції); 

 відсоткові (на майбутню відсоткову ставку, відсоткові ф’ючерси). 

За ринком: 

 біржові (стандартизовані) 

 позабіржові (унікальні, результат індивідуальних домовленостей між 

учасниками) 

За правом власника: 

 ―call‖ – опціон, що дає його власнику право (але не зобов’язує) купити 

базовий актив у продавця опціону і зобов’язує продавця опціону продати 

базовий актив; 

 ―put‖ - опціон, що дає його власнику право (але не зобов’язує) продати 

базовий актив  продавцю опціону і зобов’язує продавця опціону купити базовий 

актив. 

Права та обов’язки продавця та власника опціонів „put‖ і ―call‖ 

продемонстровано на таблиці 4.2 

Табл.4.2 

Права та обов’язки продавця та покупця (власника)  

опціонів „put‖ і ―call‖ 

Вид опціону Права та обов’язки  

продавця  

опціону 

покупця (власника)  

опціону 

„put‖ зобов’язання купити актив право продати актив 

„call‖ зобов’язання продати актив право купити актив 

 

За терміном реалізації: 

 європейський тип – такі опціони можуть бути реалізовані лише по 

завершенню їх дії; 

 американський тип - такі опціони можуть бути реалізовані протягом 

усього опціонного періоду (тобто терміну дії опціону). Таким чином, опціони 

американського типу, у порівнянні з опціонами європейського типу, дають його 

власнику значно більше можливостей для маневру; 

 азійський тип – виконується за середньозваженою ціною за весь період 

дії опціонної угоди. 

Опціонна стратегія – це комбінація кількох операцій з використанням 

опціонів. Серед опціонних стратегій одними з найбільш популярними є Straddle і 

Strangle.  
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Суть стратегії Long Straddle (довгий стредл) полягає у тому, що інвестор 

одночасно купує опціони ―call‖ і ―put‖ з однаковою ціною виконання. Напрям 

зміни курсу у цьому випадку не має значення. Головне, щоб зміна була значною 

і різниця покрила витрати цього інвестора на оплату премії. 

Суть стратегії Short Straddle (короткий стредл) полягає у тому, що 

інвестор одночасно продає опціони ―call‖ і ―put‖ з однаковою ціною виконання. 

Він сподівається, що зміни курсу будуть незначними або ж сподівається на 

ситуацію, коли опціон реалізовано не буде. Адже за продаж опціонів він отримав 

премію, і тепер сподівається, що ці опціони не завдадуть йому збитків такого 

розміру, які б перевищили розмір премії. 

Суть стратегії Long Strangle (довгий стренгл) полягає у тому, що 

інвестор купує опціони ―call‖ і ―put‖. Страйки по цих опціонах формують певний 

ціновий коридор(з поправкою на заплачену премію), межі якого (згідно 

очікувань цього інвестора) ринкова ціна базисного активу повинна подолати. 

Залежно від напряму руху ринкової ціни він буде реалізовувати або ―call‖ або 

―put‖. Чим більшою є цінова волатильність – тим більші його прибутки. 

Суть стратегії Short Strangle (короткий стренгл) полягає у тому, що 

інвестор продає опціони ―call‖ і ―put‖. Страйки по цих опціонах формують 

певний ціновий коридор (з поправкою на отриману премію), межі якого (згідно 

очікувань цього інвестора) ринкова ціна базисного активу подолати не повинна. 

Його мета – стабільна ринкова ціна базисного активу.  

 

4.4. СВОП ТА АРБІТРАЖНІ ОПЕРАЦІЇ 

Валютний своп (currency swap) – валютна операція за договором, умови 

якого передбачають покупку (продаж) іноземної валюти зі зворотним її 

продажем (купівлею) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих 

операцій у момент укладення договору. Учасники обох угод –ті самі. У своп-

угоді завжди використовуються дві дати. Перша називається «дата 

валютування», друга – «дата завершення свопу». Наприклад, якщо банк купив 2 

млн. доларів проти євро з датою валютування «спот» і одночасно продав 2 млн. 

доларів проти євро на умовах 1-місячного форварду, то це називається 

«одномісячний своп долара у євро». 

Уповноважені банки мають право здійснювати операції купівлі-продажу 

іноземної валюти на умовах «своп» з Національним банком України (строком до 

трьох місяців) і між собою та на міжнародному валютному ринку (у межах 1-ї 

групи Класифікатора іноземних валют). Валютні операції на умовах «своп», 

виконуються в строк, що не перевищує 365 календарних днів. 

Класифікація свопів: 

За порядком виконання операцій: 

 buy/sell – спочатку відбувається операція покупки валюти, а тоді – 

операція її продажу; 

 sell/buy - спочатку відбувається операція продажу валюти, а тоді – 

операція її покупки. 
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За строками виконання операцій: 

 стандартні свопи (зі споту). Перша угода – реалізується на дату 

«spot», друга – на форвардну дату. Серед них виділяють також свопи «spot-

week», де перша операція – спотова, а друга виконується на умовах тижневого 

форварду (від англ. week - тиждень). 

 одноденні свопи (до споту). Наприклад, коли перша угода – 

реалізується на дату «tom»,  а друга – на дату «spot». Такий своп називається 

tom-next (t/n). 

 форвардні свопи (після споту). Це комбінація двох форвардних угод – 

угод з коротшим та довшим термінами. 

Оскільки стандартний своп складається зі споту та форварду, то 

котирується завжди друга операція, тобто вказуються форвардні пункти. Зразок 

котирування свопу долара у євро: 

 

145130
/ __1_

offerbid
EURUSD swapmonth  

 

Як відомо, сторона котирування «bid» демонструє ціну покупки ресурсів 

банком. Тобто банк, який виставив це котирування, бажає здійснити своп-

операцію, де у рамках другого (зворотнього) етапу операції купуватиме долар з 

використанням значення  форвардних пунктів 130. У іншому випадку він 

продаватиме долар у рамках другого етапу своп-операції з використанням 

значення форвардних пунктів 145, що демонструє сторона котирування «offer». 

Але слід пам’ятати, що перед форвардною операцією обов’язково має місце 

зворотна спот-операція. Тобто, якщо за форвардною операцією банк купує 

долари (з використанням пунктів 130), то за попередньою спот-операцією він їх 

продавав. Тому цей своп називається sell/buy – продаж банком на споті і покупка 

на умовах форварду. З використанням пунктів 145 буде виконуватися своп 

buy/sell - покупка банком на споті і продаж на умовах форварду. 

 Слід враховувати, що спот-курс використовується у своп-операції 

двічі – у операції «спот» і як основа, до якої додаються форвардні пункти для 

операції «форвард». Тому при визначенні вартості свопу, по-суті, мають 

значення лише своп-пункти (тобто форвардні пункти), які і становитимуть 

різницю між курсами покупки і продажу у рамках свопу. Тому для визначення 

вартості свопу слід обрати пункти «bid» чи «offer», в залежності від того який 

вид свопу потрібно реалізувати - sell/buy чи buy/sell, і помножити ці пункти на 

суму угоди.  

Валютний арбітраж — операції з валютами для отримання прибутку 

через використання у визначений час існуючих на фінансових ринках розривів 

між курсами та процентними ставками з касових і строкових операцій (розрив 

має бути більший за величину операційних витрат). 

Основний принцип — купити фінансовий актив дешевше й продати його 

дорожче. 



55 

 

Види: 

 часовий валютний арбітраж (валютна операція для отримання 

прибутку від різниці валютних курсів у часі); 

 просторовий (часовий) валютний арбітраж (передбачає отримання 

прибутку за рахунок різниці курсу валют на двох різних територіально 

віддалених ринках); 

 простий арбітраж (виконується з двома валютами); 

 складний арбітраж (крос-курсовий) — виконується з трьома й більше 

валютами. 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття «валютного ринку» та його структури. 

2. Інструменти валютного ринку. 

3. Визначте поняття валютних операцій. Яка їхня класифікація? 

4. Що таке котирування валюти? Які види котирувань ви знаєте? 

5. Які правила розрахунку крос-курсу? 

6. Дайте характеристику спот-ринку. 

7. Дайте характеристику форвардного ринку. 

8. Що означає котирування 5,6342 FRF/USD? 

9. Назвіть «велику фігуру» в попередньому котируванні. 

10. Назвіть базисний пункт, валюту котирування та базу котирування в 

попередньому котируванні. 

11. Що таке валютна позиція учасника валютного ринку? 

12. Якщо банк купує єни за швейцарські франки, то як зміниться його валютна 

позиція? 

13. Дайте визначення ф’ючерсних контрактів. 

14. Розкрийте поняття своп-операції. 

15. Поняття опціонного контракту, його види та стилі. 

16. Назвіть види учасників валютного ринку згідно їхніх функцій. 

 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК 

1. Суть та структура міжнародного ринку кредитних ресурсів. Ризики в 

міжнародному кредитуванні. 

2. Міжнародні кредитні операції та їх класифікація. 

3. Банківські кредити. 

4. Факторинг та фінансовий лізинг як форми банківського кредитування 

підприємств. 

5. Форфейтингування. 

6. Інструменти світового ринку боргових цінних паперів. 

Ключові поняття: міжнародний кредит, міжнародний кредитний 

ринок, міжнародний лізинг, міжнародний ринок банківських кредитів, 

міжнародний ринок боргових цінних паперів, лізингові операції, строк лізингової 

угоди (період лізу), факторингова операція, форфейтингова операція.  
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1. СУТЬ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КРЕДИТНИХ 

РЕСУРСІВ. РИЗИКИ В МІЖНАРОДНОМУ КРЕДИТУВАННІ.  

Міжнародний кредитний ринок – це ринок кредитних ресурсів. На 

даному ринку виділяють два основних сектори: банківський та фірмовий.  

На банківському ринку позичальниками виступають підприємства, 

комерційні і центральні банки, органи влади. Кредиторами тут виступають 

банки, фонди, підприємства, міжнародні кредитно-фінансові організації, органи 

влади. У цьому секторі ринку також виділяють міжбанківський ринок, де 

кошти розміщуються і залучаються переважно на короткий термін у вигляді 

короткострокових вкладів чи поточних рахунків. 

Фірмовий сектор представлений міжфірмовими кредитами, що 

виступають у вигляді авансового платежу, відстрочки платежу та ін.  

Вартість залучених та розміщених ресурсів на міжнародному кредитному 

ринку виражена за допомогою відсоткових ставок, що формуються під впливом 

попиту і пропозиції на ресурси. Найбільш широко використовуваною 

відсотковою ставкою, що слугує індикатором вартості ресурсів та 

використовується у контрактах як базова при використанні плаваючої 

відсоткової ставки, є LIBOR. 

LIBOR (London InterBank Offered Rate (англ.) – Лондонська міжбанківська 

ставка пропозиції) - середньозважена відсоткова ставка за міжбанківськими 

кредитами, що розраховується Банківською Британською Асоціацією за даними 

16 найкрупніших банків-маркет-мейкерів Лондона.  

Щодня агенція ―Reuters‖ об 11.00 год. за західноєвропейським часом 

отримує інформацію щодо котирувань 16 провідних банків Лондона. Ставка 

розраховується  для 10 найбільш ліквідних валют на стандартні терміни до 12 

місяців зі спота. Для кожного періоду та кожної валюти від 16 отриманих ставок 

відсікаються 4 найбільші і 4 найменші, а решта використовується для 

розрахунку середньоарифметичного значення, яке і вважається ставкою LIBOR 

для певного терміну і валюти. 

Окрім LIBOR іноді використовується ставка LIBID (London InterBank Bid 

Rate) - Лондонська міжбанківська ставка запиту (ресурсів), однак вона слугує 

лише індикатором ринкової вартості залучення ресурсів.  

Для євро частіше використовується EURIBOR (EURopean InterBank 

Offered Rate (англ.) – Європейська міжбанківська ставка пропозиції), яка 

розраховується агенцією ―Reuters‖ на замовлення Європейської банківської 

федерації.  

Український аналог цих ставок  - KIBOR (Kyiv InterBank Offered Rate 

(англ.). Ця ставка не використовується у контрактах і слугує лише індикатором 

вартості ресурсів на Українському міжбанківському кредитному ринку. 

Важливим сектором міжнародного кредитного ринку є ринок євровалют. 

У рамках цього ринку можна  виділити ринки євродепозитів, єврокредитів та 

єврооблігацій. Ринок євровалютних депозитних інструментів складається з  

строкових депозитів та депозитних сертифікатів. Строкові депозити – це 
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короткострокові вкладення, не призначені для переродажу, терміном до одного, 

рідше – до двох років. Євродепозитні сертифікати, навпаки, характеризуються 

ліквідністю на вторинному ринку. У них коротко- та середньостроковий термін 

обігу. Єврокредити – це міжнародні кредити, які надаються на термін від 2 до 

10 років з плаваючими процентними ставками. Серед євровалютних кредитних 

інструментів виділяють синдиковані позики, джерела поновлюваного кредиту, 

програми випуску євронот, векселі та ін. Синдиковані позики мають на меті 

зменшення кредитного ризику. Синдикація дозволяє банкам брати участь у 

кредитуванні незалежно від їх розмірів, усі банки-учасники такої угоди 

розподіляють між собою  ризики та одержують прибутки в межах своєї долі у 

наданому кредиті. Позичальник отримує можливість отримати великий кредит, 

який не міг би бути наданим одним кредитором. Євроноти – це короткострокові 

векселі, що деноміновані в євровалюті та емітовані корпораціями й урядами поза 

межами тієї держави, у валюті якої вони деноміновані. Єврооблігації  - це 

облігації, емітовані у основних валютах за межами країни-позичальника.  

Ризики в міжнародному кредитуванні 

У процесі проведення кредитних операцій банки зустрічаються з різними 

ризиками (рис. 5.1). 

Кредитний ризик

Ризик несплати
постачальником основного

боргу та процентів
за кредитом

Валютний ризик

Ризик, що несуть
сторони

за кредитною угодою
внаслідок валютного

курсу

Трансфер-ризик

Ризик неможливості переказу
коштів до країни-кредитора
внаслідок валютних обме-

жень у країні-позичальнику

Ринковий ризик — вини-
кає через неочікувані змі-
ни процентних ставок

Політичний ризик

Ризик ліквідності — неочі-
куване закриття міжбанків-
ських депозитів для вико-
нання своїх зобов’язань

Ризик виникнення кризи —
фінансова криза, боргова кри-
за та страх ефекту «доміно»

 
Рис. 5.1. Види ризиків за кредитних операцій 

 

Методи скорочення та переносу ризиків за міжнародного кредитування: 

 відбір кредитів та структурування; 

 участь у кредитах; 

 використання гарантій чи страховок; 

 кредити з плаваючою ставкою. 
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2.МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Міжнародний кредит – це економічні відносини, які виникають між 

кредиторами і позичальниками різних країн з приводу надання, використання та 

погашення позики. 

Суб’єкти міжнародних кредитних відносин – приватні фірми, 

комерційні банки, кредитні організації, держави та державні органи, регіональні 

міжнародні банки розвитку, міжнародні фінансові інститути. 

До функцій міжнародного кредиту належить перерозподіл тимчасово 

вільних ресурсів, прискорення обігу товарів і послуг у міжнародному масштабі 

та прискорення нагромадження капіталу у світовому господарстві. Поширенню 

кредитних відносин на міжнародному рівні сприяли такі чинники: 

 інтернаціоналізація  виробництва і капіталу; 

 активізація міжнародних економічних зв’язків; 

 зміцнення позицій ТНК; 

 НТР, досягнення у сфері телекомунікаційних технологій. 

Форми кредиту 

1. За кредиторами: 

 Фірмові (комерційні, міжгосподарські) кредити. Фірмовий 

кредит – це позика, що надається постачальником покупцю у вигляді 

відстрочки платежу. Найбільш поширені терміни фірмового кредиту – 

8-10 років. Серед них слід вказати: 

Вексельний кредит. Цей різновид полягає у використанні 

векселю як інструменту гарантування оплати відстроченого платежу. 

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 

векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку 

платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).  

Найбільш надійною гарантією оплати є вексель, авальований 

банком покупця. Аваль – гарантія оплати векселя або чека третьою 

особою. 

Аванс покупця. Цей різновид полягає у наданні авансу продавцю. 

Розмір авансового платежу складає, як правило, близько 10-30% 

загальної вартості угоди. Іноді при виготовленні продукції на 

замовлення аванс надається виробнику ще до початку виробництва. 

Кредит за відкритим рахунком. У даному випадку продавець 

записує на рахунок покупця борг у розмірі вартості поставленої 

продукції та відсотки за користування кредитом, а покупець 

зобов’язується погасити цей борг. 

 Банківські кредити. Їх класифікація детально розглядається у 

підпункті 3 даної теми. 

 Урядові кредити – надані урядами від імені держави 

 Кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій  

 Змішані кредити – надані кредиторами різних типів, 

наприклад, державними та міжнародними установами. 
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2. За джерелами виділяють міжурядові кредити та кредити міжнародних 

фінансових організацій. 

3. За цільовим призначенням розрізняють цільові (зв’язані) кредити та 

нецільові (фінансові) кредити. 

Цільові кредити поділяються на: 

 Комерційні – для закупівлі певних товарів і послуг; 

 Інвестиційні – для будівництва конкретних об’єктів, 

придбання цінних паперів; 

 Проміжні – для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і 

послуг, наприклад, інжинірингу. 

4. За формою кредитування виділяють грошові кредити та товарні 

кредити (надаються експортерами у товарній формі з подальшою оплатою у 

грошовій або і у іншій товарній формі). 

5. За формою забезпечення виділяють забезпечені та бланкові кредити. 

 Забезпечені кредити передбачають використання 

застави. Застава – спосіб забезпечення виконання зобов’язань, 

укладених суб’єктами економічної діяльності. Це форма гарантії, яку 

надає позичальник кредиторові в обумовленому обсязі та у визначені 

терміни. Зазвичай, застава – це певна власність, яка на основі заставного 

зобов’язання передається кредитору на випадок, якщо позичальник не 

зможе сплачувати свої боргові платежі (нерухомість, товари, цінні 

папери, тощо). Кредитор має право в разі невиконання боржником 

зобов’язання, забезпеченого заставою, задовольнити свої вимоги до 

позичальника за рахунок заставленої власності переважно перед іншими 

кредиторами цього боржника. 

 Бланкові кредити надаються під зобов’язання 

позичальника вчасно його погасити, застава умовами надання кредиту 

не передбачена, однак відсоткова ставка, як правило, є вищою, ніж при 

наданні забезпеченого кредиту. Банки надають такі кредити лише 

надійним позичальникам – юридичним і фізичним особам, які мають 

довготривалі ділові стосунки з банком, стабільні джерела погашення 

кредиту та хорошу кредитну історію. Банкам дозволено видавати 

бланкові кредити лише в межах наявних власних коштів. Різновидами 

бланкових кредитів є контокорент та овердрафт: 

 контокорент – одна з найстаріших форм банківських 

операцій. Вона є особливою формою кредитної угоди, згідно з якою 

кредитна операція передбачає відстрочку платежу, який мав би бути 

здійсненим за відсутності контокорентної угоди. Це здійснюється з 

метою збереження у клієнтів певних коштів, які вони повинні 

сплачувати для вирішення інших проблем, що дає змогу прискорити 

обіг їх коштів, розширити операції; 

 в англо-саксонських країнах застосовується інша форма 

короткострокового кредитування, яка має спільні риси з 
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контокорентом, — овердрафт.  У разі надання овердрафту банк 

здійснює списання коштів з рахунку клієнта у розмірах, більших ніж 

залишки на його рахунку, відкриваючи таким чином кредит. 

Принципова різниці між контокорентом і овердрафтом полягає в 

тому, що угода про овердрфат кожного разу укладається знову і 

означає тільки одну домовленість про надання кредиту, тоді як за 

контокорентом передбачається автоматичне продовження 

кредитування протягом усього контокорентного періоду. 

6.За строками: 

 Надкороткострокові – овернайт, тижневі, до трьох місяців. 

Овернайт надається на термін до наступного робочого дня. В Україні 

банки найчастіше його використовують для управління ліквідністою з 

метою виконання економічних нормативів НБУ.  

 Короткострокові – до 1 року 

 Середньострокові – від 1 до 5 років 

 Довгострокові – понад 5 років 

7. За формою надання: 

 Грошові кредити – кошти зараховуються на рахунок 

позичальника і надходять у його розпорядження; 

 Акцептні кредити – застосовуються у формі акцепта покупцем 

тратти, виставленої продавцем. Перед настанням терміну оплати 

покупець вносить до свого банку суму, необхідну для оплати продукції 

та послуг банку, а банк погашає його заборгованість перед продавцем. 

 Депозитні сертифікати – цінні папери, що свідчать про 

внесення коштів на депозитний рахунок. Ощадний (депозитний) 

сертифікат підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права 

вкладника (власника сертифікату) на одержання зі після завершення 

встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених 

сертифікатом, у банку, який його видав.  

 Облігаційні позики та ін. 

8. За валютною позики. Найчастіше кредит надається у валюті, 

емітентом якої є кредитор. 

 

3.БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ. 

Банківський зовнішньоторговельний кредит має для імпортера певні 

переваги перед фірмовим. Зокрема, вони полягають у тому, що цей вид 

кредитування надає більше можливостей для маневрування при виборі 

постачальника певної продукції, а окрім того, забезпечує довші терміни кредиту, 

більші обсяги поставок за кредитом, порівняно нижчою є і вартість кредиту. 

Банківські кредити поділяються на багато різновидів. Так, за цільовим 

призначенням вони поділяються на цільові та нецільові (фінансові). 
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За термінами банківський кредит поділяється на короткостроковий 

(умовно до одного року), середньостроковий (від одного до п’яти-восьми років) і 

довгостроковий (понад десять років). 

За кількістю кредиторів банківські кредити поділяються на двосторонні, 

паралельні та синдикатні (консорціумні). Двосторонні кредити передбачають 

участь одного кредитора і одного позичальника. Метою паралельних та 

синдикатних кредитів є надання одному позичальнику кредиту на значну суму, 

дотримуючись при цьому нормативів кредитного ризику. Також вони можуть 

застосовуватися у випадку недостачі кредитних ресурсів і неможливості 

кредитування позичальника одним банком. Паралельні і синдикатні кредити 

мають багато спільних рис, однак і певні відмінності. Так, у обох випадках у 

кредитуванні приймає кілька кредиторів, але у випадку паралельного кредиту 

кожен кредитор укладає з позичальником свою кредитну угоду на ту частку 

кредиту, яку він надає. У випадку синдикатного кредиту кредитна угода одна. Її 

укладає один з кредиторів, який виконує роль банку-менеджера даної кредитної 

угоди. Він перераховує кредит позичальнику, приймає платежі у рахунок 

погашення кредиту і відсотків та перераховує відсотки банкам-учасникам 

синдикату. Основною метою синдикатного (консорціумного) кредиту є проектне 

фінансування крупних інфраструктурних об’єктів, кредитування операцій з 

придбання активів, торгові кредити, лізингові операції, рефінансування 

заборгованості тощо. 

Особливою формою кредитування притаманною банківським 

консорціумам є компенсаційні угоди. Вони передбачають погашення 

заборгованості у формі зустрічних поставок продукції. Позичальник отримує 

кредит у формі обладнання і гасить його поставками продукції, виготовленої за 

допомогою цього обладнання. 

За технологією надання у банківському кредитуванні виділяють: 

кредитну лінію, факторинг, фінансовий лізинг, акцептний, акцептно-рамбурсний  

та ін. 

Кредитна лінія – це кредитна угода, згідно якої протягом певного 

проміжку часу банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми 

(ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового 

надання кредиту (як правило, за користування кредитною лінією банк стягує з 

клієнта додаткову плату). На умовах кредитної лінії у межах встановленого 

ліміту позичальник може одержувати додаткові кошти відповідно до своєї 

потреби. Кредитну лінію використовують у тому випадку, коли позичальник час 

від часу потребує залучення значних коштів або наперед не може точно вказати 

необхідну суму кредитних ресурсів.  

Факторинг – це технологія кредитування, при якій одна сторона (фактор) 

передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 

сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити 

факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Факторинг 
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передбачає продаж дебіторської заборгованості. Детальніше факторинг 

розглядається у наступному підпункті. 

Акцептний кредит полягає у акцептуванні покупцем тратти, виставленої 

продавцем. Перед настанням терміну оплати покупець вносить до свого банку 

суму, необхідну для оплати продукції та послуг банку, а банк погашає його 

заборгованість перед продавцем. Акцептно-рамбурсний кредит передбачає 

використання акцептно-рамбурсного акредитиву. Міжбанківське рамбурсування 

є механізмом організації відшкодування виконуючому банку грошових коштів, 

виплачених ним по акредитиву, шляхом пред’явлення вимоги про 

відшкодування коштів рамбурсуючому банку. Рамбурсуючий банк, в свою 

чергу, відшкодувавши кошти виконуючому банку, вимагає відшкодування від 

банку-емітента. Більш детально рамбурсування розглядається у темі 8. 

За  договором фінансового лізингу  лізингодавець зобов'язується набути у  

власність  річ  у  продавця (постачальника)   відповідно  до  встановлених  

лізингоодержувачем специфікацій   та   умов   і   передати    її    у    користування 

лізингоодержувачу  на  визначений  строк  не  менше одного року за встановлену 

плату (лізингові платежі). Більш детально фінансовий лізинг розглядається у 

наступному підпункті. 

Револьверні кредити — це кредити, які автоматично поновлюються в 

межах обумовленого кредитним договором розміру на заздалегідь узгоджених 

умовах. Якщо сума кредиту не перевищує встановленого ліміту та строків 

погашення, кредит надається автоматично і не потребує додаткового 

погодження умов між клієнтом і банком. Такі кредити надається, як правило, 

позичальникам, які мають постійні відносини з банком, хорошу кредитну 

історію, або під надійні гарантії. 

Овердрафт – форма короткострокового кредиту в межах встановленого 

банком ліміту, що дозволяє клієнту здійснювати витрати, коли у клієнта на 

поточному рахунку недостатньо коштів. Для погашення заборгованості 

спрямовуються всі кошти, що надходять на рахунок клієнта. 

За характером повернення розрізняють кредити: з одноразовим 

поверненням (заборгованість погашається один раз у термін, вказаний в угоді), з 

погашенням у розстрочку (окремими платежами протягом установленого 

кредитним договором терміну), з регресією платежів (коли кредити були видані 

під гарантію, поручительство чи інше боргове зобов’язання третьої особи, і при 

несплаті кредиту боржником виникає регресна вимога до гаранта). 

За ступенем ризику кредити, як правило, поділяються на дві групи — на 

стандартні та з підвищеним ризиком. Стандартні надаються тим позичальникам, 

що мають хорошу кредитну історію та належну фінансову стійкість. До кредитів 

з підвищеним ризиків належать бланкові кредити та кредити, надані клієнтам з 

нестійким фінансовим становищем або незадовільною кредитною історією. У 

банківському портфелі виділяють такі різновиди кредитів: стандартні, під 

контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні. 
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Серед банківських кредитів слід окремо зупинитися на міжбанківських 

кредитах. Це – кредити, що надаються на міжбанківському ринку одним банком 

іншому за рахунок тимчасово вільних коштів. Зазвичай, міжбанківський кредит 

– це короткостроковий кредит, одержаний (наданий) з метою дотримання вимог 

економічних нормативів, підтримки ліквідності, платоспроможності та 

стабільності функціонування банків.  

 

4.ФАКТОРИНГ ТА ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ФОРМИ 

БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. 

Факторинг (від англ. «factor» — агент, посередник) — одна з 

нетрадиційних банківських послуг, що з’явилася в банківській практиці в 50-х 

роках ХХст. 

За договором факторингу (фінансування під відступлення права 

грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати 

грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який 

передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується 

відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою 

забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання 

фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, 

пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає. 

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, 

строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке 

виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається 

переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо 

передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається 

переданим з моменту настання цієї події. 

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у 

договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом 

підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова 

установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові 

операції. Наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі 

не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу. 

Специфіка міжнародного факторингу полягає в тому, що під час роботи з 

експортером банк, як правило, укладає угоду з банком країни-імпортера та 

передає їй частину своїх функцій. У свою чергу він виконує роботу, пов’язану з 

дорученнями іноземного банку. Такий зустрічний факторинг має назву 

взаємного або двофакторного. Його переваги зумовлені тим, що для кожного 

банку, які обслуговують імпортерів, боргові вимоги є внутрішніми, а не 

зовнішніми.  
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Види факторингу: 

1. Прямий факторинг — в операції бере участь лише один фактор, 

фактор з експорту в країні експортера, з яким експортер уклав факторингову 

угоду. 

2. Опосередкований факторинг — в операції беруть участь два 

фактори: фактор з експорту в країні експортера та фактор з імпорту в країні 

імпортера. 

3. Розкритий факторинг — операція, за якої покупець повідомляється 

про факторингову угоду. 

4. Нерозкритий факторинг - операція, в якій факторингова угода є 

конфіденційною й зарубіжний покупець не повідомляється про неї. 

5. Конвенційний факторинг — універсальна система фінансового 

обслуговування, яка охоплює бухгалтерський облік, розрахунки з 

постачальниками та покупцями, страхове кредитування, представництво тощо. 

6. Конфіденційний факторинг — обмежується виконанням тільки 

деяких операцій: сплата боргів, передача права на отримання грошей тощо. 

Фінансовий    лізинг    -   це   вид цивільно-правових відносин,  що 

виникають із договору  фінансового лізингу. За  договором фінансового лізингу  

лізингодавець зобов'язується набути у  власність  річ  у  продавця 

(постачальника)   відповідно  до  встановлених  лізингоодержувачем 

специфікацій   та   умов   і   передати    її    у    користування лізингоодержувачу  

на  визначений  строк  не  менше одного року за встановлену плату (лізингові 

платежі). 

Предметом  договору  лізингу може бути  неспоживна  річ,  визначена  

індивідуальними   ознаками   та віднесена відповідно до законодавства до 

основних фондів. Не  можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші 

природні  об'єкти,  єдині  майнові  комплекси  підприємств  та  їх відокремлені 

структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). 

Суб'єктами лізингу можуть бути:  

 Лізингодавець - юридична особа,  яка передає право  володіння та 

користування предметом лізингу лізингоодержувачу;  

 Лізингоодержувач - фізична або  юридична  особа,  яка отримує право   

володіння   та   користування   предметом   лізингу    від лізингодавця;  

 Продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої 

лізингодавець набуває  річ,  що  в  наступному  буде  передана  як предмет 

лізингу лізингоодержувачу;  

 Інші юридичні    або   фізичні   особи,   які   є   сторонами 

багатостороннього договору лізингу. 

Сублізинг  -  це  вид   піднайму   предмета   лізингу,   у відповідності з 

яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім  особам  

(лізингоодержувачам  за  договором  сублізингу)  у користування  за  плату  на  

погоджений  строк  відповідно до умов договору  сублізингу  предмет  лізингу,   

отриманий   раніше   від лізингодавця за договором лізингу. У разі  передачі 
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предмета лізингу в сублізинг право вимоги до продавця  (постачальника)  

переходить  до   лізингоодержувача   за договором сублізингу. 

Лізингові платежі можуть включати:  

 суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;  

 платіж як винагороду лізингодавцю  за  отримане  у  лізинг майно;  

 компенсацію відсотків за кредитом;  

 інші  витрати  лізингодавця,  що безпосередньо пов'язані з виконанням 

договору лізингу. 

 

5.ФОРФЕЙТИНГУВАННЯ. 

Фінансування форфейтингом – це форма кредитування експортера 

банком чи іншим фінансово-кредитним закладом шляхом придбання боргових 

зобов’язань з певним дисконтом (наприклад, простих та переказних векселів без 

права регресу на продавця). Повернення капіталу(банком) здійснюється завдяки 

продажу боргових зобов’язань на вторинному ринку. Форфейтинг 

використовується як правило при експорті великих капітальних активів, машин, 

обладнання з тривалою відстрочкою платежу. Форфейтингування дорожче для 

експортера ніж банківський кредит, але звільняє його від кредитних ризиків та 

скорочує дебіторську заборгованість. Форфейтинг передбачає наявність трьох 

сторін, таких, як продавець, покупець(інвестор) і банк.  
Форфейтингова операція — купівля експортних вимог форфейтиром 

(банком або спеціалізованою фінансовою компанією) з виключенням права 

регресу (зворотної операції) на експортера (форфейтиста) у разі несплати. 

Форфейтинг (від франц. «forfait» — відмова від прав) — це купівля 

боргу, вираженого у зворотному документі (переказний або простий вексель) у 

кредитора на незворотній основі. 

Форфейтингові інструменти: вексель; інші цінні папери. 

Форфейтинг застосовується у фінансових операціях для швидкої 

реалізації довгострокових фінансових зобов’язань, в експортних операціях — 

для сприяння надходження готівки експортеру, який надав кредит зарубіжному 

покупцю. 

Механізм здійснення операцій форфейтингу (рис. 5.4) передбачає, що 

експортер, виконавши свої зобов’язання за контрактом, прагне інкасувати 

розрахункові документи імпортера через їхній продаж для отримання готівкових 

коштів. 

У практиці вітчизняних експортерів і банків форфейтинг тільки починає 

запроваджуватися, а тому деякі питання правового забезпечення ще недостатньо 

врегульовані. 

 

6. ІНСТРУМЕНТИ СВІТОВОГО РИНКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ. 

До інструментів зовнішнього фінансування відносяться неборгові 

інструменти: субсидії ОДР (офіційної допомоги розвитку), приватні інвестиції та 
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боргові інструменти: позики ОДР, боргові цінні папери, кредитні послуги, 

кредити (банківські, комерційні та експортні). Неборгові інструменти не 

приводять до збільшення заборгованості країни, боргові сприяють її зростанню. 

Боргові інструменти припускають прийняття на себе позичальником договірних 

зобов’язань по відношенню погашення основної суми та виплати процентів. 

Види боргових цінних паперів: 

 Облігації (довгострокові боргові папери): 

— з фіксованою ставкою; 

— з плаваючою ставкою. 

 Короткострокові боргові папери: 

— комерційні папери; 

— євроноти; 

— депозитні сертифікати; 

— середньострокові боргові папери. 

Довгострокові боргові папери та їхня класифікація 

Облігації — багатоваріантні довгострокові боргові цінні папери з 

фіксованим доходом, що знаходяться у відкритому продажу та випускаються з 

різним номіналом низкою інститутів-позичальників — від держави до приватних 

інвесторів. 

Класифікація облігацій: 

За строками погашення: 

 строкові випуски (мають єдиний для всіх строк погашення); 

 серійні випуски (випускаються із серією різних строків погашення); 

За відкликанням: 

 відклична; 

 безвідклична; 

За забезпеченням: 

 старші облігації (забезпечені приорітетним правом вимог на визначене 

майно емітенту): 

— облігації із заставою майна; 

— облігації з фінансовою заставою; 

— сертифікати під закупівлю устаткування; 

— облігації з комбінованою заставою; 

 молодші облігації (забезпечені тільки обіцянкою повернення боргу 

емітентом): 

— незабезпечені облігації; 

— другорядні або субординовані облігації; 

— прибуткові облігації; 

За категоріями позичальників: 

 казначейські; 

 федеральних агенцій; 

 муніципальні: 
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— генеральні (забезпечені податковими надходженнями відповідного 

органу влади); 

— прибуткові (забезпечені надходженнями від конкретного комерційного 

проекту); 

 корпоративні; 

 інституціональні (випускаються некомерційними організаціями: 

церквами, школами, лікарнями тощо). 

Рейтинг облігацій — поточна оцінка кредитоспроможності боржника 

щодо кожної конкретної облігації. 
Рейтинг  Standart & Poor’s

ААА Зниження

АА  рейтингу

А

ВВВ

ВВ, В, ССС, СС, С

СІ

D  
Облігації з фіксованою ставкою — це довгострокові боргові цінні 

папери з фіксованими купонними виплатами у вигляді визначеного процента від 

номінальної вартості. Такі облігації звичайно погашають за номінальною 

вартістю, хоча можливі премії та дисконти. 

Облігації з плаваючою ставкою — це довгострокові боргові цінні 

папери, купони за якими встановлюються на рівні визначеної ставки грошового 

ринку плюс (мінус) маржа. 

Короткострокові боргові папери 

Комерційні папери — це векселі зі скороченим строком погашення, що 

знаходяться у вільному обігу. Випускаються, як правило, з дисконтом до їхньої 

номінальної вартості. Номінал вищий, ніж у довгострокових паперів. 

Випускаються на пред’явника. 

Євроноти — це короткострокові боргові папери, які випускаються на 

строк 1, 3, 6 місяців через тендер та гарантуються інвестиційним банком чи 

групою банків, які викупають їх самі або ж продовжують позичальнику 

кредитну лінію.  

Депозитні сертифікати (СД) — сертифікати, що випускаються 

комерційними банками чи позико-ощадними асоціаціями під термінові 

депозити. 

Типова форма випуску — на пред’явника. У деяких країнах (наприклад, у 

Великобританії) проценти за депозитними сертифікатами зі строками до 5 років 

звільнені від податків. 

Найбільший ринок короткострокових боргових цінних паперів — 

американський. Європейські ринки: єврокомерційних паперів (ЕСР), 

стерлінгових комерційних паперів, французьких комерційних паперів, датських 

комерційних паперів, швейцарських комерційних паперів. 
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Звичайно тільки великі інститути ведуть операції з цими цінними паперами, 

тому що їх продають великими лотами. Більшість індивідуальних інвесторів 

купує комерційні папери в банку чи в брокера, які «подрібнюють» цінний папір 

та продають інвесторам невеликі його частини, наприклад у 10 000 доларів, з 

нижчою прибутковістю, для того, щоб покрити управлінські витрати. 

Середньострокові боргові папери 

Є гібридними інструментами з елементами комерційних паперів, євронот, 

євробондів (єврооблігації). Євробонди — це довгострокові (розраховані 

щонайменше на 10 років) цінні папери на пред'явника, з фіксованою процентною 

ставкою. Основна перевага євробондів для емітента полягає в тому, що термін їх 

погашення значно перевищує терміни погашення кредитів. Отримані у такий 

спосіб кошти можна вважати довгостроковими інвестиціями. Найчастіше 

компанії використовують їх для цілковитої реконструкції виробництва. 

Євробонди випускають зазвичай емітенти з високою платоспроможністю, тому 

відсотки, що сплачуються за ними, невеликі, часто навіть нижчі, ніж за 

державними цінними паперами. Отже, вартість позики порівняно з кредитами на 

внутрішньому ринку (без урахування накладних витрат) невелика —8,3—12,5 % 

річних. Проте випуск єврооблігацій прийнятний тільки для великих корпорацій 

через великі накладні витрати.  Випускаються невеликими деномінаціями через 

дилерів або тендер. Котуються більше на базі процента від номінальної вартості, 

ніж прибутковості. Можуть бути як з фіксованими, так і з плаваючими ставками, 

зі строками погашення від 1 до 5 років, іноді — до 10 років. 

Основними є дві програми випуску МТNs: 

 COLTS — різновид середньо- та довгострокових облігацій з 

нульовим купоном на базі казначейських паперів, що випускаються 

на регулярній основі; 

 MTTN — мультитраншеві середньострокові євроноти, уперше 

введені компанією Merrill Lynch. 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття кредитного ринку, його структури та операторів. 

2. Що таке світовий ринок банківських кредитів? 

3. Дайте визначення міжнародного кредиту. Розкрийте його основні принципи, 

функції та форми. 

4. Назвіть методи мінімізації ризиків за міжнародного кредитування. 

5. Розкрийте поняття «міжнародний лізинг». 

6. Класифікація основних видів лізингу. 

7. Дайте визначення факторингової операції, її суб’єктів та об’єктів. 

8. Механізм реалізації факторингової операції та характеристика видів факторингу. 

9. Розкрийте поняття форфейтингової операції та механізму її реалізації. 

10. Назвіть форфейтингові інструменти. 

11. Перерахуйте інструменти ринку боргових цінних паперів. 

12. Характеристика та класифікація довгострокових боргових паперів. 
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ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЄВРОРИНКУ 

План 

1. Євроринок: характерні риси, учасники, інструменти. 

2. Євровалютний міжбанківський ринок. Євровалютне кредитування. 

3. Ринок єврооблігацій та його інструменти. Первинний та вторинний 

ринок єврооблігацій. 

4. Ринок євронот та єврокомерційних паперів. Деривативи (похідні цінні 

папери) на євроринку.  

Ключові поняття: євровалюта, євроринок,  роловер, синдикація, 

синдикований кредит, теп, термінові депозити, транш. 

 

1. ЄВРОРИНОК: ХАРАКТЕРНІ РИСИ, УЧАСНИКИ, 

ІНСТРУМЕНТИ. 

Євроринок — частина світового ринку позичкових капіталів, на якому 

банки здійснюють депозитно-кредитні операції в євровалютах. 

Євровалюта — це строковий депозит, що знаходиться в банку, 

розташованому за межами країни, в якій випускається дана валюта. 

Фактори розвитку ринку євровалют: об’єктивна потреба в гнучкому 

міжнародному валютно-кредитному механізмі для обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності; введення конвертування ключових валют з 

кінця 50-х — початку 60-х років ХХст.; ліберальне національне законодавство 

стимулювало розміщення коштів банків і фірм у закордонних банках для 

отримання прибутку; введення єдиної валюти в ЄС — ЄВРО. 

Специфічні характеристики ринку євровалют: 

 Мінімальне урядове регулювання та стимули для учасників-

нерезидентів діяти на ринку. 

 Оптовий ринок, де оперують великими сумами, переважно 

міжбанківські операції (4/5 ринку). 

 Вклади, як правило, строкові. 

 Функціональна банківська система, що сприяє міжнародним 

операціям. 

 Наявність великої кількості фінансових інструментів, що забезпечують 

свободу вибору позичальникам та кредиторам. 

 Внутрішня політична стабільність для забезпечення безперервності 

операцій. 

 Наявність кваліфікованої робочої сили та комунікацій для досягнення 

ефективної роботи з міжнародною банківською спільнотою. 

 Набір правил, які необхідно виконувати для забезпечення 

мінімального національного й внутрішнього регулювання та відсутність на 

ринку порушень 

 Відсутність на ринках міжнародного регулювання. 

Учасники ринку: 
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 міжнародні фінансові організації; 

 центральні та комерційні банки; 

 уряди та урядові відомства; 

 небанківські установи (брокерські фірми, страхові компанії, 

корпорації). 

Інструменти ринку: 

Термінові депозити 

 Основний інструмент євровалютного ринку, кошти, вкладені 

депонентом на визначений період (як правило, менше року) під визначений 

процент. 

 Види: депозити до запитання, добові, одномісячні, тримісячні, 

шестимісячні, дванадцятимісячні, більше 1 року. 

Депозитні сертифікати 

 При випуску нових депозитних сертифікатів вказуються: об’єм 

депозиту; дата його закінчення; процентна ставка; умови нарахування 

процентної ставки. 

 Види депозитних сертифікатів: теп, транш, ролловер. 

Теп — вид депозитного сертифіката з фіксованими строками. 

Транш — вид депозитного сертифіката, що ділиться на кілька частин та 

використовується інвесторами, які оперують невеликими сумами. 

Роловер — контрактний депозит, умови якого погоджуються між 

емітентом та депонентом. 

 

2. ЄВРОВАЛЮТНИЙ МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК. 

ЄВРОВАЛЮТНЕ КРЕДИТУВАННЯ. 

Євровалютний міжбанківський ринок передбачає здійснення операції між 

банками, що передбачає вкладення капіталу в головних конторах та філіалах 

банків в інших країнах для фінансування позик банківським установам. 

Учасники: банки, грошові брокери, центральні банки, керівні грошово-

кредитні установи, великі корпорації. 

Функції: розподільча; хеджування; забезпечення зручного механізму 

надання позик для корекції статей балансу; забезпечення руху коштів. 

Інструменти: міжбанківські депозити (короткострокові вклади з 

фіксованими ставками (строки: 3 місяці та менше, 6 місяців, 1 рік). 

Процентні ставки на євровалютному міжбанківському ринку є 

конкурентними. Різниця між ставками процента на центральних та внутрішніх 

ринках усувається за допомогою арбітражу за короткий термін, оскільки 

учасники ринку досить оперативно отримують інформацію про несприятливі 

зміни на ринках. Міжбанківська маржа є або дуже низькою або її взагалі немає. 

Євродоларовий арбітраж міжнародного міжбанківського ринку класифікують як 

зовнішній та внутрішній, залежно від напрямку руху коштів. 
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Ризики, що несуть банки-учасники міжбанківського ринку: 

неплатоспроможності; ринковий; пов’язаний з діяльністю в одній країні; 

валютний; ліквідності; виникнення кризи. 

 

Більша частина євровалютних кредитів деномінована в доларах. 

Використовується декілька форм євровалютних синдикованих кредитів. Зміни 

умов на ринку також впливають на строки євровалютних кредитів. За один 

період строки становлять 10 років, за інший — 3 роки. 

Синдикований кредит (СК) — кредит, наданий синдикатом банків. При 

цьому ризики, пов’язані з невиконанням обов’язків, розподіляються між 

учасниками синдикату. 

Синдикація — група банків, що об’єдналися для участі в кредиті одного 

позичальника. Головна мета — розподіл ризику між учасниками. При цьому 

кожен банк несе самостійну відповідальність за свою частину наданого кредиту 

Банки надають СК для того, щоб знизити ризик, пов’язаний з позичанням 

грошей у суспільному секторі. 

Синдикація виконує низку функцій: 

 дає змогу банкам брати участь у наданні позик, незалежно від свого 

розміру; 

 усі банки-учасники такої операції несуть ризики та отримують 

прибуток; 

 дає змогу позичальнику отримати великий кредит, який не може бути 

наданий одним кредитором. 

Головною його особливістю є наявність декількох кредиторів, тож сума 

кредиту і ризики розподіляються між банками-учасниками. Синдикуватися 

можуть торгові кредити, проектне фінансування, ординарні кредити (на загальні 

корпоративні потреби), лізингові операції, кредитні лінії, акредитиви тощо. Цей 

банківський інструмент застосовується, якщо позичальник потребує великих сум 

кредитів, а для одного банку небажана така концентрація ризиків кредитного 

портфеля. 

Процес організації синдикованого кредитування 

- позичальник вибудовує відносини з одним банком – організатором 

кредиту. Банк-організатор гарантує конфіденційність інформації про операції. 

Завдання організатора полягають у підготовці інформаційного меморандуму про 

позичальника, пропозиції іншим банкам щодо участі в синдикації і переговорах з 

ними, підготовці й узгодженні договору. Банк-організатор повинен бути одним з 

найбільших кредиторів – це означає, що він впевнений у надійності 

позичальника і є додатковою гарантією для решти учасників синдикату; 

- після укладення кредитної угоди банк-організатор, виступаючи в ролі 

агента операції, акумулює кошти банків – членів синдикату і передає їх 

позичальникові. Аналогічним чином він розподіляє процентні виплати й 

основну суму для повернення. За умовами будь-якої синдикації позичальник 

повертає кошти кожному кредиторові рівними частками. Якщо позичальник 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
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повернув лише 50% усієї суми, кожен з кредиторів отримає 50% своєї частки. 

Таким чином, індивідуальний ризик кредитора безпосередньо пов’язаний із 

загальним ризиком; 

- термін організації синдикованого кредиту, як правило, менший за термін 

організації облігаційної позики. Банки-учасники економлять на трансакційних 

витратах, пов’язаних з видаванням кредиту, довіряючи перевірку позичальника і 

роботу над договором переважно організаторові. 

Класифікувати синдикований кредит можна за різними принципами.  

Залежно від банків, які беруть участь у видаванні кредиту, 

синдикований кредит може бути відкритим, коли залучаються кошти всіх 

бажаючих банків, або клубним, якщо до складу кредиторів входить обмежене 

коло банків. Пошуком банків – учасників синдикованого кредитування 

займається банк-організатор. 

Синдиковані кредити можна також розділити на забезпечені та 

незабезпечені. У першому випадку позичальник надає ліквідну заставу або 

гарантію уряду. У разі незабезпечених кредитів ризик кредитора безпосередньо 

пов’язаний з бізнесом позичальника. Вони видаються тільки високорейтинговим 

компаніям, які відповідають суворим вимогам надійності.  

Типи операцій 

При організації синдикованого кредитування найбільшого поширення 

набули термінові позики, револьверні кредити, а також трансферабельні і 

мультивалютні кредити. 

У разі термінового кредиту позичальник, як правило, має право 

одноразово отримати певну суму або транш протягом узгодженого всіма 

сторонами періоду. Сума, відшкодована раніше, ніж це зазначено в кредитній 

угоді, не може бути повторно надана. 

Револьверний кредит пропонує позичальникові змінювати усю або 

частину позики на власний розсуд. Кожного разу, коли потрібна позика, вона 

надається на заздалегідь визначених умовах. Ця особливість револьверного 

кредиту зазвичай зберігається протягом усього терміну дії договору. 

Трансферабельні кредити – це кредити, які можуть бути послідовно 

продані іншим банкам. У міжнародній практиці цей вид кредитів набув 

поширення, оскільки не тільки дозволяє кредитним організаціям ефективно 

рефінансувати свої активні операції, але й відкриває для багатьох банків доступ 

до високоякісних активів, мінімізуючи при цьому операційні витрати. 

Мультивалютні кредити – будь-які з перелічених вище форм кредитів, 

які містять мультивалютну складову (наприклад, не збігаються валюти, в якій 

номінований кредит, в якій він наданий і в якій він погашатиметься).  

Вигода синдикованого кредиту 

Зручність синдикованого кредиту для позичальника очевидна – він 

отримує великий кредит і при цьому спілкується фактично лише з одним банком 

– організатором операції. З позичальником укладається один договір, і аналіз 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88
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фінансово-майнового стану позичальника проводиться тільки організатором. Це 

істотно спрощує для позичальника залучення значних ресурсів. 

 

 

Вигода в синдикуванні для банків: 

- невідповідність потреб великих позичальників і кредитних можливостей 

банків, які їх обслуговують, повинна підштовхувати банки до створення 

синдикатів. Більшість банків стикаються з труднощами при кредитуванні своїх 

великих клієнтів. Навіть якщо у банку достатньо вільних коштів, він скутий 

нормативами Національного банку. Синдиковане кредитування дозволяє 

вирішити цю проблему; 

- як організатор, банк отримує чималі комісійні за організацію синдикату. 

З іншого боку, приєднуючись як учасники до синдикації, банки економлять на 

трансакційних витратах, пов’язаних з видаванням кредиту, довіряючи перевірку 

позичальника і роботу над договором переважно організаторові; 

- найбільші суми, як правило, залучають гіганти бізнесу, часто з 

найвищим кредитним рейтингом. Беручи участь у синдикації, порівняно 

невеликі банки отримують доступ до першокласних позичальників, підвищуючи 

якість свого кредитного портфеля. 

Форми єврокредитів: 

 Класичні синдиковані єврокредити - довгострокові кредити на велику 

суму передбачають створення спеціальної структури. Керівник банку є лід-

менеджером, що формує банківський синдикат та визначає умови кредиту за 

участі позичальника. Члени синдикату беруть на себе зобов’язання надати 

частину кредиту; 

 Єврокредити з обмовкою про валютний опціон - позичальнику 

надається можливість вибору валюти погашення боргу (однієї або кількох) за 

настання строку платежу. Наявність цієї обмовки дає змогу позичальнику 

відобразити прибуток та витрати грошових коштів у єдиній валюті й уникнути 

валютного ризику. 

 

3. РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ ТА ЙОГО ІНСТРУМЕНТИ. 

ПЕРВИННИЙ ТА ВТОРИННИЙ РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ. 

Інструментами Євроринку є єврооблігація та іноземна облігація. Уряди 

багатьох країн установлюють обмеження на інвестиції в іноземні цінні папери. 

Тому позичальникам вигідніше продавати фондові активи в інших країнах. 

Іноземна облігація — облігація, розміщена внутрішнім синдикатом на 

ринку однієї країни; валюта позики для позичальника є іноземною, а для 

кредитора — національною. 

Єврооблігації (інша назва — «євробонди» — від англ. eurobonds) — 

облігації, випущені в валюті, що є іноземною для емітента (як правило), що 

розміщуються за допомогою міжнародного синдикату андеррайтерів серед 

зарубіжних інвесторів, для яких дана валюта також, як правило, є іноземною. 
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Позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, 

корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий 

термін (від 7 до 40 років). Розміщуються євробонди інвестиційними та 

комерційними банками. Вони є одним з найбільш надійних фінансових 

інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: 

страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії. 

Приставка «євро» в даний час — данина традиції, оскільки перші 

єврооблігації з'явилися в Європі, торгівля ними здійснюється в основному там 

же. 

Різновидом єврооблігацій є облігації «Драгон» (англ. dragon bonds) — 

євродоларові облігації, розміщені на азіатському (в першу чергу, японському) 

ринку і мають лістинг на який-небудь азіатській біржі, зазвичай в Сінгапурі або 

Гонконгу. 

Основні інструменти ринку єврооблігацій 

Існує чотири основні категорії єврооблігацій: 

• прості; 

• з плаваючою процентною ставкою; 

• конвертовані; 

• з варантом. 

Прості євробонди (Straight, або "Plain Vanilla" Bonds), як випливає і з 

їхньої назви, мають звичайні характеристики облігацій і випускаються без будь-

яких особливих умов. Вони випускаються за номінальною або близькою до 

номінальної ціною, мають фіксований щорічний купон і погашаються за 

номінальною ціною. На них припадає більш як 70 % загального запасу 

емітованих єврооблігацій. (Купонна облігація — тип облігації, за якою власнику 

облігації виплачується не тільки номінальна вартість у момент погашення, але 

і періодичний відсоток. Купонні облігації є найбільш поширеним видом облігацій, 

при цьому найбільш часто вживаний термін купонного періоду складає 6 

місяців. (В Україні — 3 місяці). У свою чергу, купонні облігації поділяються на 

наступні види: облігації з постійним купоном; облігації зі змінним купоном; 

облігації що індексуються). Прості єврооблігації можуть бути погашені або 

достроково (callable bonds), або у визначений емісією термін (non callable bonds).  

Близько 26 % запасу випущених євробондів — це облігації з плаваючою 

процентною ставкою (Floating Rate Bonds, або Floating Rate Notes — FRN). Як 

правило, FRN — порівняно короткострокові інструменти. Їхній купон 

індексується щодо певних змінних показників грошового ринку, таких як 3- або 

6-місячна Лондонська міжбанківська ставка пропозиції — LIBOR (London 

Interbank Offered Rate), ставка за 90-денними казначейськими векселями США і 

т. п. Іноді основою для індексації слугують ставки LIBID (London Interbank Bid 

Rate — Лондонська міжбанківська ставка попиту) або LIMEAN (середня між 

LIBOR та LIBID). Розмір спреду (надбавки щодо базової ставки) залежить від 

інвестиційної якості певного випуску FRN та умов, що склалися на ринку. 

Найчастіше FRN мають мінімальні процентні ставки. Індексація процентної 
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ставки відбувається періодично — кожні 3 або 6 місяців. І, на відміну від 

"ванільних" єврооблігацій, для FRN характерна щоквартальна сплата 

процентів. 

Існують різноманітні типи FRN. Часто випускаються євробонди з 

обмежено плаваючою процентною ставкою, яка має верхній або нижній рівень. 

Аналогічний інструмент — "мінімаксові" облігації, у яких задаються фіксовані 

мінімум і максимум плаваючої ставки процента. Позаяк існування "верхніх" 

обмежень звужує потенційні прибутки інвесторів, то випуск таких FRN потребує 

встановлення більш високого процентного спреду. Випускаються також FRN із 

регульованими ставками, коли процентні ставки переглядаються частіше, ніж 

відбувається виплата процентних доходів. Емітент може пропонувати плаваючу 

процентну ставку в початковий період і фіксовану — в подальшому. 

FRN випускаються головним чином банками і фінансовими компаніями, 

які використовують цей інструмент для рефінансування своїх активних 

операцій. 

На дві наступні категорії євробондів — конвертовані єврооблігації та 

єврооблігації з варантом — припадає досить незначна кількість емісій. Разом 

їхній обсяг становить близько 4 % загального запасу випущених на кінець      

2001 р. єврооблігацій. 

Конвертовані облігації (Convertible Bonds, або Convertibles) надають 

інвесторові можливість обміняти борг на інші цінні папери (базові цінні папери) 

емітента за заздалегідь визначеною ціною (ціною конверсії) у заздалегідь 

визначений період (період конверсії). У разі конверсії єврооблігацій у базові 

цінні папери борг за облігаціями не сплачується. Якщо ж такі облігації не 

конвертуються, вони можуть бути погашені або достроково, або по закінченні 

терміну їх дії. Як правило, конвертовані облігації мають фіксовану процентну 

ставку, але завдяки можливості конверсії встановлювана процентна ставка має 

нижчий рівень, ніж за звичайними єврооблігаціями того ж емітента. Можливість 

конверсії може стосуватися як відносно нових облігацій, так і акцій. Наприклад, 

єврооблігації з фіксованою процентною ставкою можуть конвертуватися в 

аналогічні облігації з фіксованою ставкою, але з більшим строком обігу. 

Облігації з плаваючою процентною ставкою — в облігації з фіксованим доходом 

або в короткострокові боргові цінні папери. Окремий тип конвертованих 

єврооблігацій — облігації, які конвертуються в акції (Equity-Linked Bonds). Ціна 

конверсії базових акцій установлюється на рівні, який перевищує їхню ринкову 

вартість на момент емісії конвертованих єврооблігацій. З огляду на порівняно 

низький рівень дохідності конвертованих облігацій це означає, що завдяки 

випуску таких єврооблігацій емітент отримує можливість залучати фінансування 

на більш дешевих умовах, ніж у разі випуску звичайних акцій. Облігації, 

конвертовані в акції, можуть випускатися як класичні одновалютні облігації або 

передбачати валютний опціон. Наприклад, єврооблігації в доларах, які 

конвертуються в акції в євро на основі певного обмінного курсу. Такий 
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валютний курс може бути зафіксований попередньо і зберігатися без змін 

упродовж усього строку обігу конвертованих облігацій. 

Єврооблігації з варантом (Bonds with Warrants Attached) надають 

інвесторові право купувати цінні папери емітента (найчастіше звичайні акції) 

протягом визначеного періоду за наперед установленою ціною. Варант може 

стосуватися державних цінних паперів, корпоративних облігацій, золота, валюти 

і т. д. Варанти звичайно відокремлені від єврооблігацій, разом з якими вони були 

випущені, а відтак виступають самостійним обіговим цінним папером. 

На відміну від конвертованих облігацій, борг за єврооблігаціями з 

варантом завжди сплачується, незалежно від того, реалізував своє право купівлі 

інвестор чи ні. А це означає, що, по-перше, за придбання нових активів, 

наприклад акцій, інвестор має сплачувати гроші, по-друге, як правило, випуск 

євробондів із варантом призводить до додаткової емісії в даного емітента. Так, 

варанти на акції дають змогу інвесторові при купівлі акцій зберігати й ті 

інвестиції в боргові інструменти, що були зроблені раніше. 

Організація випуску єврооблігацій 

Перший етап. Звернення позичальника до банку, обраного керівником 

консорціуму чи керівним менеджером. 

Другий етап. Створення гарантійного консорціуму. 

Третій етап. Створення синдикату з розміщення. 

Четвертий етап. Визначення витрат за емісією. 

Звичайно витрати за емісією єврооблігацій на міжнародному ринку 

значно нижчі за вартість випуску схожих за основними параметрами облігацій 

на національному ринку. 

Первинне розміщення євробондів здійснює міжнародний емісійний 

синдикат. Це 1—2 лід-менеджера і 10—15 андеррайтерів, які разом утворюють 

групу купівлі (андеррайтингову групу). Лід-менеджером — керівником 

синдикату — є звичайно банк тієї країни, у валюті якої відбувається випуск (за 

винятком євродоларових облігацій). Синдикат бере на себе тверді зобов'язання 

щодо розміщення всього обсягу або частини емісії. Якщо один із членів 

синдикату не має можливості виконати свої зобов'язання перед емітентом, то їх, 

як правило, переймають на себе інші члени синдикату пропорційно їхній частці. 

Крім андеррайтингової групи, створюється також «група продажу» (селінгова 

група), яка складається з агентів з розміщення і здійснює безпосередній продаж 

єврооблігацій інвесторам. Особливістю сучасного первинного ринку 

єврооблігацій є те, що андеррайтери випуску одночасно виконують й функції 

агентів з розміщення облігацій. Вилучення додаткових посередників зменшує 

витрати на проведення євроемісії. 

Вторинний ринок єврооблігацій виник наприкінці 60-х років ХХ ст., 

коли банки розпочали торгівлю єврооблігаціями в Люксембурзі, Лондоні, 

Франкфурті і т. д. Розвиткові вторинного ринку сприяло формування його 

інфраструктури і системи регулювання. У 1969 р. була створена Асоціація 
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дилерів міжнародних облігацій, діяльність якої спрямована на розв'язання 

організаційно-технічних проблем вторинного ринку єврооблігацій. 

Вторинному ринкові єврооблігацій притаманна децентралізація 

здійснення операцій — угоди з облігаціями укладаються майже винятково на 

позабіржовому ринку без використання правил тієї біржі, де вони зареєстровані. 

На операторів вторинного ринку єврооблігацій практично не поширюються 

будь-які національні форми регулювання. Однак їхня діяльність досить жорстко 

урегульована правилами і рекомендаціями Асоціації учасників міжнародних 

фондових ринків. 

Основною фігурою вторинного ринку єврооблігацій є маркет-мейкер, 

яким за правилами ринку виступає лід-менеджер відповідного випуску 

облігацій. Призначення маркет-мейкера — стабілізація ринку шляхом підтримки 

активного вторинного ринку даного випуску. Купуючи облігації за надлишку їх 

пропозиції та продаючи цінні папери за підвищення попиту, маркет-мейкер 

урівноважує попит і пропозицію цінних паперів і таким чином стабілізує їхній 

курс і забезпечує необхідний рівень ліквідності цінних паперів. 

 

4. РИНОК ЄВРОНОТ ТА ЄВРОКОМЕРЦІЙНИХ ПАПЕРІВ. 

ДЕРИВАТИВИ (ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ) НА ЄВРОРИНКУ. 

Прагнення інвестиційних банків уникнути підвищених ризиків призвело 

до виникнення програми випуску євронот (Note Issuance Facility, NIF), що 

належать до короткострокових боргових цінних паперів євроринку. Програма 

випуску євронот являє собою поновлювану середньострокову кредитну лінію на 

основі випуску простих векселів із терміном, що становить, як правило, 3—6 

місяців. 

Євроноти випускаються позичальником за спеціально складеним 

графіком. Банки та брокерські компанії створюють об’єднання розміщення для 

реалізації нот серед різних інвесторів за встановленою ставкою. Розміщення 

проходить через систему банківських торгів. Величина процентної ставки 

залежить від того, наскільки легко євроноти можуть бути розміщені. 

Комісійні сплачуються за управління, за підтвердження — два рази на рік 

з невиплаченої частини кредиту; за використання — часто сплачуються лише 

починаючи з визначеного процента від суми кредиту. 

Інструмент ринку — кредитні програми підтримки емісії євронот. 

Євроноти дуже схожі за своїми характеристиками з комерційними паперами. 

Відмінність лише в тому, що вони гарантуються інвестиційним банком або ж 

групою банків, які самі їх викуповують чи подовжують кредитну лінію 

позичальнику.  

Специфіка даного банківського кредиту полягає у тому, що синдикат 

пропонує боржнику викупити чергову партію євронот за своєю ціною, що є 

близькою до ринкової, але не дорівнює їй. У випадку, якщо таке підвищене 

котирування не задовольнить клієнта, він може одержати від консорціуму 

єврокредит. 
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До специфічних інструментів сектора негарантованих емісійних послуг 

відносять єврокомерційні векселі або єврокомерційні папери (Eurocommercial 

Papers, ECP). Вони являють собою короткострокові зобов’язання промислових і 

торговельних компаній, що розміщуються на євроринку за допомогою 

інвестиційних банків. 

Єврокомерційні папери не мають стандартних термінів обігу. 

Зазвичай він коливається від 3 до 6 місяців, проте можливість поновлення ЕСР 

шляхом нових розміщень через емісійні (торговельні) банки дозволяють 

боржникам мобілізувати ресурси на період, аналогічний середньостроковому 

фінансуванню (трансформація короткострокового зобов’язання у 

середньостроковий фінансовий інструмент). 

Інвестиційні банки здійснюють негарантоване розміщення 

єврокомерційних векселів і не несуть відповідальності за цими цінними 

паперами, виконуючи суто технічну роль. Гарантом єврокомерційних векселів 

та засобом залучення покупців виступає авторитет (рейтинг) компанії, що їх 

виписала. 

До переваг ЕСР можна віднести розвиненість їх вторинного ринку, а 

також менший обсяг витрат на розміщення, ніж за програмами NIF. 

Мінімальний номінал одного єврокомерційного векселя еквівалентний 50 тис. 

дол.  

За весь час свого існування євроринок створив фінансові інструменти, що 

сприяють не тільки ефективному розміщенню та мобілізації фінансових 

ресурсів, а й дозволяють управляти ризиками та здійснювати спекулятивні 

операції. 

В операціях хеджування, як і в спекулятивних операціях, зазвичай 

використовуються різні модифікації трьох різновидів строкових операцій: 

класичні строкові контракти (форварди та ф’ючерси); 

строкові угоди з правом відмови від їх виконання (опціони); 

строкові контракти, що ускладнені зустрічними обмінними операціями у 

комбінації з негайною поставкою (валютні та боргові свопи). 

Дериватив — стандартний документ, який засвідчує право та/або 

зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні 

активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Дериватив 

(derivative instrument) — це інструмент (контракт), вартість якого базується на 

зміні ціни фінансового інструменту, що лежить в його основі (актив, індекс 

тощо). Таким чином, один інструмент є похідним від іншого. 

Іншими словами, дериватив — це контракт (договір, угода) чітко 

встановленої форми, причому обумовлене в ньому право (обов'язок) придбати 

(продати) за певних умов може бути продане іншій особі. Правила випуску та 

обігу деривативів встановлюються законодавством.  

Ф’ючерсний контракт (futures contract) — це зобов’язання купити або 

продати визначену кількість фінансових інструментів або товару за узгодженою 

сторонами угоди ціною на строковій біржі. На євроринку біржі відіграють 
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другорядну роль. У класичних строкових угодах провідне місце належить 

банкам, тобто позабіржовому ринку (Over the Counter Market, OTC). Їх частка у 

загальному обсязі подібних операцій становить 95 %. На відміну від бірж, 

кредитні інституції укладають з клієнтами індивідуальні контракти, що 

іменуються форвардними. 

Форвардний контракт (forward contract) — це угода купівлі-продажу 

товару, іноземної валюти або фінансового інструменту з поставкою та 

розрахунком у майбутньому. Форвардний контракт укладається на гнучких 

умовах. Тут може бути встановлено будь-які терміни та суми операцій і не 

потребується внесення гарантованого депозиту. 

Опціон (option) — це різновид строкової угоди, котра надає його 

власнику право (не зобов’язує, як форвард чи ф’ючерс) купити (Call Option) або 

продати (Put Option) товар, валюту чи фінансовий інструмент протягом певного 

терміну часу за обумовленою ціною в обмін на сплату визначеної суми (маржі, 

премії). Опціон не є обов’язковим для виконання. 

На євроринку розрізняють звичайні опціони (Traditional Options), що 

призначені тільки для одноразової реалізації, та опціони, що обертаються 

(Traded Options), які можна продавати та купувати в разі потреби. Існує також 

багато видів опціонів, що створені для мобілізації фінансових ресурсів на 

євроринку в найрізноманітніших ситуаціях, зокрема: форвардний опціон 

(Forward Option), відсотковий опціон (Option Plain Vanilla), опціон погашення 

(Repayment Option) тощо. 

Угода з правом вибору, або форвардний опціон (option forward), — це 

контракт, який дає клієнту право купити або продати іноземну валюту у будь-

який день між двома датами, що зазначені в контракті. Проте клієнт не може 

уникнути виконання контракту: операція щодо здійснення купівлі/продажу 

валюти обов’язково має бути здійснена не пізніше дня закінчення контракту. 

Опціон відсоткових ставок — це угода, яка дає право покупцеві на 

одержання кредиту за ставкою, що не перевищує фіксованої верхньої межі, або 

право інвестування коштів під ставку, не нижчу за встановлену нижню межу, у 

деякий момент часу в майбутньому або протягом наперед визначеного періоду. 

Опціони відсоткових ставок у механізмі дії та реалізації дещо 

відрізняються від інших видів опціонів і мають самостійні назви, а саме: CAP 

(кеп), FLOOR (фло), COLLAR (колар).  

СAP — це угода, яка надає право покупцеві опціону на одержання в 

майбутньому кредиту визначеного розміру з попередньо встановленим 

максимальним рівнем відсоткової ставки. CAP може розглядатися як серія 

опціонів PUT європейського типу.  

FLOOR — це угода, яка надає право її власникові інвестувати певну суму 

грошових коштів під попередньо обумовлену мінімальну відсоткову ставку 

протягом деякого періоду в майбутньому. FLOOR — це серія опціонів CALL 

європейського типу. Механізм дії угоди FLOOR такий самий, як угоди CAP. 

Сума угоди може бути реальною або умовною з виплатою різниці у ставках. 
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Операції інвестування коштів та власне угода FLOOR розглядаються як окремі 

незалежні операції. Відсотки за інвестованими коштами нараховуються у 

звичайному порядку за ринковими поточними ставками. Водночас згідно з 

угодою FLOOR продавець виплачує різницю у ставках, якщо ринкові ставки 

стали нижчими за рівень FLOOR, зафіксований в угоді. Завдяки цьому 

інвесторові компенсується зменшення дохідності активів, спричинене 

зниженням ринкових відсоткових ставок. 

COLLAR — це угода, яка передбачає одночасну купівлю CAP та продаж 

FLOOR. Застосовується з метою захисту позичальника в умовах плаваючих 

відсоткових ставок від їх підвищення за вартістю нижчою, ніж звичайний CAP. 

Щоб отримати такий захист як COLLAR, клієнт купує CAP з установленою 

максимальною межею, яка перевищує поточні ставки, та одночасно продає 

FLOOR з обумовленою нижньою межею, яка звичайно нижча за поточні ставки. 

Досить широкі можливості для управління валютними та відсотковими 

ризиками відкривають страхувальнику багаторівневі строкові угоди, що 

поєднують негайні поставки валюти. Це операції своп (Swap), що являють 

собою повний або частковий обмін заборгованістю. 

Розрізняють два види подібних операцій: 

валютні свопи (у тому числі золото); 

боргові (купонні) свопи. 

Валютний своп (Currency Swap) являє собою один із двох варіантів 

багаторівневих угод, що поєднують різноспрямовані обміни валют із негайною 

(спот) та терміновою (форвард) поставкою. 

Перший варіант — касовий спот (репорт), що починається з негайного 

(готівкового) продажу іноземної валюти та купівлі її на термін і закінчується 

контругодою на той самий часовий період. 

Другий варіант — депорт, який починається з купівлі іноземної валюти 

на умовах спот та продажу її на термін у поєднанні з відповідною контругодою. 

Валютні свопи являють собою обмін заборгованістю в еквівалентних 

сумах, що виражені у двох різних грошових одиницях та діють за принципом 

паралельних позик. 

Боргові свопи (валютного виразу боргу, процентні, валютно-процентні) 

дозволяють їх учасникам обмінювати валюти як основної суми боргу (валютного 

наповнення заборгованості), так і доходів від позики у вигляді відсотків. Це своп 

валютного виразу боргу (Currency Rate Swap). 

Інша форма обміну борговими зобов’язаннями називається процентні 

свопи (Interest Rate Swaps). У цьому випадку сторони обмінюються 

характеристиками ставок за їх борговими зобов’язаннями, тобто засобами 

нарахування доходів за кредитами. 

Існують також комбіновані валютно-процентні свопи (Combined Interest 

Rate Currency Swaps), що дозволяють обмінюватись як валютним наповненням 

кредитів, так і характеристиками ставок одночасно. 
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Запитання для самоперевірки 

1. Дайте визначення «євроринку» та «євровалюти». 

2. Назвіть специфічні характеристики ринку євровалют. 

3. Які ви знаєте інструменти ринку євровалют? 

4. Розкрийте поняття євровалютного міжбанківського ринку та його інструментів. 

5. Перерахуйте ризики, які несуть суб’єкти міжбанківського ринку. 

6. Що таке «синдикація» та «синдикований кредит»? 

7. Назвіть форми єврокредитів та як розраховується їхня вартість. 

8. Дайте визначення інструментів ринку єврооблігацій. 

9. Назвіть етапи організації випуску єврооблігацій. 

10. Коротко схарактеризуйте боргові ринки Європи. 

11. Що ви знаєте про єврооблігації в євро? 

12. Назвіть основні риси ринку єврокомерційних паперів. 

13. Дайте характеристику інструментам ринку євронот. 

14. Що таке ринок деривативів та які його інструменти? 

 

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ 

ВІДНОСИН 

 
ТЕМА 7. РИНОК МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

План 
1. Іноземні інвестиції: суть, значення, види. Види інвесторів. 

2. Методика оцінки інвестиційної привабливості капіталовкладень. 

3. Міжнародний ринок акцій: суть та інструменти. 

4. Ринок євроакцій.  

Ключові поняття: акція,  акція на пред’явника, безкоштовні акції, 

відкриті акції, закриті акції, іменна акція, іноземні інвестиції,  капіталізація 

ринку, платні акції, преференційна акція, проста акція,  ринок євро акцій, 

іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, внутрішня норма 

рентабельності інвестицій. 

 

1. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ. ВИДИ 

ІНВЕСТОРІВ. 

Іноземні інвестиції — це сукупність усіх видів майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти інвестування іноземними 

інвесторами для отримання прибутку. До майнових та інтелектуальних 

цінностей відносять гроші, цільові банківські депозити, цінні папери, рухоме та 

нерухоме майно, майнові права й інші цінності. 

Іноземні інвестиції здійснюються приватним та державним капіталом. За 

статистичними даними, 90 % надходжень капіталу в країни, що розвиваються, 

забезпечується приватним капіталом і лише 10 % — міжурядовими кредитами та 

капіталом міжнародних фінансових організацій. 

Рух капіталу в різних формах, поряд з домінуючою в системі 

світогоспродарських зв'язків торгівлею товарами й послугами, в останні 
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десятиліття здобуває все більше значення. Найпоширенішою формою цього 

процесу є міжнародні інвестиції. За характером й формами іноземні інвестиції 

можуть бути різними. 

За джерелами походження: державні, приватні. Державні інвестиції в 

міжнародній практиці називають часто офіційними. Вони являють собою кошти 

з держбюджету, які направляються закордон або надходять звідти за рішенням 

або безпосередньо урядів, або міжурядових організацій. За формами – це 

державні позики, гранти, допомога, міжнародне переміщення яких визначається 

міжурядовими угодами. Сюди ж відносять кредити й інші кошти міжнародних 

організацій. У кожному разі, це гроші платників податків, хоча, що і йдуть до 

одержувача різними шляхами. Приватні інвестиції – це кошти з недержавних 

джерел, що надходять за кордон або прийняті з-за кордону приватними особами 

(юридичними або фізичними): торговельні кредити, міжбанківське 

кредитування. Вони не зв'язані прямо з держбюджетом, але уряд може в межах 

своїх повноважень їх контролювати й регулювати. 

За термінами розміщення: короткострокові, середньострокові, 

довгострокові. До останніх належать вкладення більш, ніж на 15 років. У дану 

групу входять найбільш значимі капіталовкладення, тому що до довгострокових 

відносяться всі вкладення підприємницького капіталу у формі прямих і 

портфельних інвестицій (переважно частки), а також позичковий капітал 

(державні й частки кредити). 

За характером використання: позичкові,і підприємницькі. Перші 

означають надання коштів у борг для одержання прибутку у формі відсотка. У 

цій сфері активно виступають капітали з державних і приватних джерел. 

Підприємницькі інвестиції прямо або побічно вкладаються в проведення й 

пов'язані з одержанням того або іншого обсягу прав на одержання прибутку у 

формі дивіденду. 

За цілями: прямі, портфельні. Прямі інвестиції є вкладенням капіталу 

для одержання довгострокового інтересу й забезпечують його за допомогою 

права власності або вирішальних прав в управлінні. В основному прямі іноземні 

інвестиції (ПІІ) є приватним підприємницьким капіталом. Прямі інвестиції 

виявляють істотний вплив як на всю світову економіку, так і на її серцевину – 

міжнародний бізнес. Портфельні інвестиції не забезпечують контролю над 

об'єктом вкладення, а дають лише довгострокове право на дохід, причому навіть 

переважне в змісті черговості одержання такого доходу. 

МВФ виділяє ще одну групу – "інші інвестиції", у які в основному 

входять міжнародні позики й банківські депозити. 

Інвесторів можна класифікувати за низкою ознак, проте найбільш 

значущим вважається їхній статус. Виділяють чотири групи інвесторів: 

 держава (урядові організації, місцеві органи влади тощо). 

 інституційні інвестори — це група фінансових установ, що стала 

найважливішою групою утримувачів фінансових активів у другій пол. ХХ ст.; 

 корпоративні інвестори (підприємства); 
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 фізичні особи (населення) — це найдавніша група інвесторів, що на 

початкових етапах становлення фондового ринку була єдиною; 

Держава здебільшого є стратегічним інвестором, мета котрого полягає у 

стабілізації ринку, отриманні доходу від вкладення коштів у міжнародні ринки, 

диверсифікації своїх ресурсів тощо. 

Інституційні інвестори — це юридичні особи, що активно інвестують 

власні кошти та кошти клієнтів в акції та інші фінансові активи на професійній 

основі. 

Корпоративні інвестори (підприємства), з одного боку, емітують цінні 

папери з метою залучення фінансових ресурсів, а з іншого — шукають шляхи 

прибуткового розміщення своїх тимчасово вільних коштів. Скорочення обсягів 

власного виробництва та джерел його фінансування, зокрема, спонукають 

підприємства до вкладень у державні цінні папери. 

Фізичні особи (індивідуальні інвестори) вважаються основною групою 

інвесторів. Вони використовують свої заощадження для купівлі цінних паперів з 

метою отримання додаткових доходів і виступають у ролі постачальника 

капіталу на ринок цінних паперів. 

До найбільш чисельної групи належать інституційні інвестори. До 

інституційних інвесторів відносять: 

 пенсійні фонди; 

 страхові компанії; 

 інститути колективного інвестування (ІКІ), що, у свою чергу, 

включають інвестиційні компанії (фонди) різних типів, хедж-фонди, довірчі 

департаменти банків. 

Найбільшими групами інституційних інвесторів є пенсійні фонди та 

страхові компанії. Серед страхових компаній основною групою з погляду 

інвестування є компанії страхування життя, на які припадає близько 80 % 

активів цієї групи інвесторів. Такі компанії, як правило, інвестують з метою 

хеджування своїх боргових зобов’язань. Зобов’язання компаній визначаються 

страховими полісами, котрі вони виписують. Компанії страхування життя 

можуть знизити рівень свого ризику шляхом інвестування в активи, що 

забезпечують більшу дохідність у випадку, якщо покриття страхових полісів 

виявиться дорожчим. Компанії майнового страхування мають у своєму 

розпорядженні кошти для інвестування, оскільки вони здійснюють виплати за 

позовами після того, як буде зібрано страхові премії. Так компанії, як правило, є 

консервативними щодо ризику. 

Пенсійні фонди — це державні або приватні фонди (фінансові інститути), 

в котрі вносяться регулярні пенсійні внески чи обов’язкові відрахування 

(працівників, корпорацій) і з котрих сплачуються пенсії. Вільні грошові кошти 

інвестуються у фінансові активи з метою отримання доходу. Пенсійні фонди 

організовують корпорації, уряди та профспілки. 

У ряді країн (США, Великобританія) пенсійні фонди являють собою 

найважливішу групу інституційних інвесторів. Значне зростання активів 
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пенсійних фондів відбувається за рахунок тих країн, де традиційно розвивалася 

накопичувальна система пенсійного забезпечення (funded pension scheme). За 

цією системою пенсія виплачується за рахунок доходів від фінансових активів, 

сформованих у минулому за рахунок внесків працівників та/або роботодавців 

протягом усього періоду зайнятості людини. Такий спосіб фінансування пенсій 

захищає працівників від банкрутства підприємства або неплатоспроможності 

держави. Причиною нерозвиненості пенсійних фондів у континентальній Європі 

(за винятком Швейцарії та Нідерландів) є більша соціальна орієнтованість 

економіки, що змушувала державу брати на себе функції соціального 

забезпечення. З ринками, що формуються, ситуація зовсім інша: низький рівень 

розвитку інституційних інвесторів (у тому числі пенсійних фондів) тут 

безпосередньо пов’язаний із недостатнім рівнем розвитку ринку корпоративних 

цінних паперів. 

Спільним у цілях основних груп інституційних інвесторів — пенсійних 

фондів та страхових компаній — є необхідність хеджування передбачуваних 

довгострокових зобов’язань. Інвестиційні стратегії, як правило, передбачають 

хеджування цих зобов’язань облігаціями з різними термінами погашення. 

Інститути колективного інвестування (ІКІ) особливого розвитку 

набули у 1980-ті та 1990-ті роки в США, Великобританії, Канаді, Франції та 

Нідерландах. Проте перші інститути колективного інвестування з’явилися в 

Англії та США ще на початку ХХ ст. 

Розрізняють три організаційно-правові форми інститутів 

колективного інвестування: акціонерне товариство, довірча компанія, 

контрактна форма організації (без створення юридичної особи). Проте будь-яка з 

форм передбачає існування трьох осіб, що наділені певними повноваженнями: 

 власник інвестиційного портфеля (він вносить грошові кошти, 

купуючи сертифікати, паї пайової участі або акції); 

 менеджер (фізична або юридична особа, що зобов’язується управляти 

сукупним інвестиційним портфелем індивідуальних учасників (акціонерів)); 

 довірена особа або банк (зобов’язується зберігати активи інвестиційної 

компанії та обслуговувати її рахунки). 

Основним типом інститутів колективного інвестування є інвестиційні 

компанії (інвестиційні фонди). Вони являють собою фінансових посередників, 

що залучають грошові кошти інвесторів та вкладають їх у цінні папери або інші 

види фінансових активів. 

Інвестиційні компанії у різних країнах називаються по-різному, проте їхня 

економічна сутність не змінюється та полягає в акумуляції заощаджень широких 

верств населення за рахунок випуску власних цінних паперів (акцій, паїв, 

сертифікатів), переданні цих заощаджень професійному керуючому та їх 

інвестуванні в різні активи. 

Хедж-фонди (hedge funds) являють собою звичайні інвестиційні компанії 

(фонди), що використовують техніку хеджування для обмеження ризику втрат. 

Зазвичай тут маються на увазі спекулятивні фонди, що використовують похідні 
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цінні папери (ф’ючерсні, форвардні контракти) та мають на меті отримання 

максимального прибутку за будь-яких умов. Зазвичай хедж-фонди існують у 

формі товариства з обмеженою відповідальністю. По суті, хедж-фонд вважається 

закритим клубом багатих інвесторів через те, що мінімальний розмір інвестицій 

для вступу у фонд коливається від 100 тис. до 5 млн дол. Найбільш поширеним є 

внесок у розмірі 1 млн дол. 

До позитивних аспектів співпраці з професійними інвесторами 

належать: 

 диверсифікація ризику (об’єднуючи грошові кошти своїх інвесторів, 

професійні інвестори дають їм можливість володіти частками різних цінних 

паперів); 

 професійне управління (більшість професійних інвесторів мають 

постійний штат фінансових аналітиків, що працюють задля досягнення 

максимальної ефективності капіталовкладень своїх інвесторів); 

 зниження витрат на проведення транзакцій (операції з великими 

пакетами цінних паперів дозволяють суттєво зекономити на брокерських 

комісійних). 

Проте участь в інвестиційних фондах передбачає стягнення плати за 

управління, а також інші витрати, що знижують ставку прибутковості інвестора. 

Індивідуальні інвестори, що здійснюють інвестування у міжнародному 

масштабі, купують цінні папери самостійно або віддають свої кошти у 

розпорядження міжнародних та глобальних інвестиційних (взаємних) фондів. 

Міжнародний взаємний фонд — це інвестиційний фонд, що вкладає 

кошти у цінні папери різних країн (у тому числі в різних валютах) з метою 

диверсифікації ризику та підвищення прибутковості. 

Глобальний взаємний фонд — це інвестиційний фонд, котрий може 

вкладати грошові кошти в акції та/або облігації різних країн світу і 

спеціалізується на інвестиціях у конкретні країни або у фінансові ринки окремих 

регіонів. На відміну від міжнародних фондів, глобальні фонди вкладають 

частину коштів і в американські активи. 

 

2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ. 

1. Метод чистої сьогоднішньої вартості дає змогу визначити теперішню 

та майбутню вартість грошей: 

ЧСВ=Σ(МН/(1+n)
t
), 

де ЧСВ – чиста сьогоднішня вартість; 

МН – майбутні надходження; 

n – проценти на капітал; 

t – час. 

Якщо ЧСВ інвестиційного проекту більше 0, то такий проект може бути 

запропонований для реалізації. У тому разі, коли цей розмір менше 0, необхідно 

відмовитися від проекту. 
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Переваги методу: 

 можливість найточніше враховувати зростання вартості майна 

акціонерів; 

 можливість урахування впливу часу на грошові потоки, що надходять 

у результаті реалізації проекту; 

 легкість використання методу спеціалістами; 

 використання для розрахунку показника всього грошового потоку 

проекту; 

 можливість використання різних рівнів вартості капіталу (відсотків). 

 

2. Метод «Внутрішня норма рентабельності». 
Внутрішня норма рентабельності — це така процентна ставка, при якій 

ЧСВ дорівнює 0. 

Є два методи пошуку ВНР — графічний метод і метод пробних 

розрахунків. Графічний метод полягає в пошуку двох показників ЧСВ при 

різних процентних ставках, при яких вони мали б позитивне або негативне 

значення. Потім ці точки відображаються на графіку і між ними проводиться 

пряма. Точка перетину цієї прямої осі ЧСВ і є величиною ВНР. 

Метод пробних розрахунків складніший, оскільки потребує великої 

кількості розрахунків, але більш точний. Цей метод ще відомий як "метод 

пошуку лева в пустелі". Його сутність стисло можна сформулювати так: для 

того, щоб знайти лева, необхідно розділити ту частину пустелі, де перебуває лев, 

на дві рівні частини. Після того, як така операція буде проведена кілька разів, 

можна з упевненістю визначити квадрат із левом. 

Те ж саме відбувається і при розрахунку ВНР. Візьмемо дві величини 

відсотків, при яких ВНР має позитивне (А) і негативне (Б) значення. Знайдемо 

середнє арифметичне для цих величин, наприклад (У). Якщо ЧСВ для (У) буде 

додатною величиною, то точка переходу ЧСВ із додатного у від'ємне значення 

міститиметься у проміжку між (У) і (Б). Знайдемо середнє арифметичне для (Б) і 

(У) і т. д., доки величина ВНР не стане такою, що ЧСВ наближатиметься до нуля 

або дорівнюватиме 0.  

З огляду на неоднозначність інтерпретації результатів розрахунків, 

метод ВНР краще використовувати для оцінки ефективності окремих 

проектів, а не для вибору проекту, у який вкладення коштів є доцільнішим. 

Переваги цього методу подібні до переваг методу ЧСВ: 

 метод враховує чинник часу; 

 для розрахунку ВНР використовується весь грошовий потік проекту; 

 можливість визначити вартість капіталу, який може бути залучений до 

фінансування проекту. 

До недоліків методу можна віднести: 

 знайти значення ВНР набагато складніше, ніж ЧСВ (часто для цього 

необхідний комп'ютер); 
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 у разі об'єднання для здійснення двох або більше проектів показник 

ВНР нового сумарного проекту повинен обчислюватися наново — 

його не можна отримати шляхом додавання ВНР проектів складових; 

 у випадку використання цього методу можна одержати кілька 

показників ВНР або жодного; 

 метод не завжди спрямований на підвищення вартості майна 

акціонерів (наприклад, можливі випадки, коли проект із кращим 

показником ЧСВ матиме гірші показники ВНР порівняно з 

альтернативними проектами); 

 досить складно розрахувати ВНР для всього терміну реалізації 

проекту; 

 *при розрахунку ВНР враховується, що гроші, отримані від проекту, 

реінвестуються назад у проект під ставку ВНР. Це не так, тому 

потрібно бути дуже обережним з інтерпретацією цього показника, 

особливо в тому разі, коли він значно більший ніж обрана для проекту 

ставка дисконтування; 

 цей метод неможливо застосовувати, в разі потреби розрахувати ВНР 

для проекту, що використовує капітал різноманітної вартості (змінні 

проценти). 

 

3. Метод періоду повернення вкладених інвестицій (ППВІ). 

За допомогою методу ППВІ визначається термін, протягом якого інвестор 

може одержати назад внесені ним гроші. Цей метод був дуже поширеним у 70-ті 

роки в більшості країн світу, але і зараз він досить активно застосовується на 

практиці, особливо тоді, коли треба швидко проаналізувати ефективність 

невеликих за масштабом проектів. Метод ППВІ звичайно використовують для 

порівняння альтернатив вкладення коштів. Крім того, його можна 

використовувати у тому разі, коли обсяги інвестицій незначні і не має сенсу 

проводити складні розрахунки та дослідження для пошуку ЧСВ. 

Цікаво, що метод ППВІ є єдиним методом оцінювання ефективності 

інвестицій, при якому можна не враховувати вартість залученого робочого 

капіталу. Це пов'язано з тим, що в будь який час, коли припиняється здійснення 

інвестицій (або вони скуповуються), можна відразу повернути залучений 

робочий капітал. Водночас цей метод неможливо застосувати під час розрахунку 

дисконтованого ПВВІ. 

До переваг цього методу можна віднести: 

 він дуже простий у застосуванні. Якщо розрахунок ВНР може 

проводити тільки підготовлений спеціаліст, то ПВВІ легко 

розраховується і не дуже кваліфікованим персоналом. Крім того, 

результати таких розрахунків будуть зрозумілими для більшості 

співробітників підприємства; 

 метод дає можливість оцінити доцільність проекту з погляду його 

ліквідності, тобто визначити, як швидко можуть повернутися вкладені 
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в нього кошти. Це також дає змогу оптимізувати структуру капіталу, 

особливо тоді, коли підприємство відчуває брак коштів для подальших 

капіталовкладень; 

 завдяки методу можна автоматично відібрати менш ризиковані 

проекти (з погляду їх реалізації). Очевидно, що чим довше 

реалізується проект, тим він ризикованіший. Вибираючи проект з 

найкоротшим терміном існування, ми зменшуємо свій ризик; 

 як відомо, досить складно розрахувати надходження коштів протягом, 

наприклад, десятирічного терміну. Метод ПВВІ дає можливість 

провести розрахунки тільки для того періоду, протягом якого доцільно 

реалізовувати проект. 

До недоліків методу ППВІ можна віднести: 

 він не враховує чинник часу (вихід із ситуації — можливість 

використання методу дисконтованого періоду повернення вкладених 

інвестицій); 

 основна мета цього методу — не максимізація вартості майна 

акціонерів, а поліпшення ліквідності; 

 метод ППВІ не враховує надходжень після закінчення терміну 

реалізації проекту; 

 дані аналізу досить складно інтерпретувати під час ухвалення рішення 

інвестувати чи не інвестувати проект, а також вирішуючи, під який 

відсоток можна залучити капітал для реалізації проекту. Тому 

доцільно використовувати його в сукупності з іншими методами 

(насамперед ЧСВ); 

 у тому разі, коли вкладення коштів провадиться не тільки на 

початковому етапі реалізації проекту, а й у середині проекту, досить 

важливо визначити, який термін вважати періодом повернення 

інвестицій і який момент буде початковим для його розрахунку. 

 

4. Метод «Балансова норма рентабельності». 

Цей метод є єдиним, у якому замість поняття грошового потоку 

використовуються балансові значення прибутку. Крім того, це найбільш 

неоднозначний метод. Існує кілька формул для його розрахунку, а сам метод має 

чотири різні назви: 

* accounting rate of return (балансова норма рентабельності); 

* average accounting return (середня балансова рентабельність); 

* return on capital employed (рентабельність використаного капіталу); 

* return on investments (рентабельність інвестицій).  

Розрахунок цієї величини здійснюють такими способами: 

1) середній розмір прибутку, отриманий за період реалізації проекту, 

ділиться на середній розмір використаного капіталу; 

2) середній розмір прибутку, отриманий за період реалізації проекту, 

ділиться на початкову величину залученого капіталу. 
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До переваг цього методу можна віднести: 

 розрахунок проводиться досить просто, а розмір коефіцієнта дається у 

відсотках, що легше сприймається співробітниками підприємства; 

 доцільність реалізації проекту визначається на основі підрахунку 

прибутку проекту, що є зрозумілішим для керівництва підприємства; 

 аналіз якості роботи керівництва досить часто проводиться за 

коефіцієнтами прибутковості використання капіталу, а не за 

величиною вартості майна акціонерів. 

Перелік недоліків цього методу значно ширший: 

 відсутня єдина процедура розрахунку коефіцієнта (як обсягу прибутку, 

так і величини капіталу, які застосовуватимуться у розрахунках); 

 коефіцієнт розраховується у процентах і не враховує масштабу 

проекту; 

 для розрахунку коефіцієнта використовується прибуток, а не грошовий 

потік, що є неправильною основою для прийняття рішення про 

доцільність інвестування; 

 метод не враховує чинника часу; 

 метод спрямований на підвищення балансового прибутку компанії, а 

не на підвищення вартості майна акціонерів; 

 метод не дає точної бази для прийняття рішення про доцільність 

реалізації проекту. Він фактично може застосовуватися тільки при 

порівнянні кількох проектів для вибору кращого з них. Використання 

середнього рівня прибутковості капіталу підприємства для ухвалення 

рішення про інвестування може призвести до серйозної помилки, 

особливо в умовах інфляції й у разі реалізації ризикованого проекту. 

Показник балансової норми рентабельності не може застосовуватися 

для порівняння з коефіцієнтом дисконтування, який використовується 

для розрахунків іншого рівня. 

 

5. Індекс прибутковості.  

Індекс прибутковості розраховується як відношення СВ грошового 

потоку після початкового інвестування до обсягу грошових інвестиції.  

Індекс прибутковості використовується в тому разі, коли в умовах 

обмежених фінансових ресурсів необхідно вибрати найоптимальніший проект із 

погляду збільшення вартості майна акціонерів.  

До переваг цього методу можна віднести:  

 можливість у більшості випадків точно враховувати зростання вартості 

майна акціонерів;  

 можливість враховувати чинник часу;  

 легкість застосування фахівцями;  

 використання для розрахунків показників усього грошового потоку 

проекту;  
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 можливість правильно вибрати об'єкти інвестування у разі 

обмеженості фінансових ресурсів підприємства;  

 можливість використовувати при розрахунку ІП різні рівні вартості 

капіталу (відсотків).  

До недоліків можна віднести:  

 досить складно одержати дані для всього періоду реалізації проекту;  

 у разі вибору одного із взаємовиключаючих проектів може бути 

неправильний результат (тоді краще застосувати метод ЧСВ);  

 розробляти методологію і здійснювати аналіз проектів може тільки 

підготовлений персонал;  

 його можна використовувати тільки тоді, коли інвестиційний проект 

можна реалізувати частинами, тобто його можна розділити. 

Наприклад, 10 000 у цьому році, а 20 000 у наступному (цей метод 

дістав назву "допущення можливості розподілу" — divisibility 

assumption).  

Крім зазначених методів визначення прибутковості інвестиційних 

проектів використовують коефіцієнт співвідношення доходів та витрат і 

коефіцієнт прибутковості проекту. 

Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат розраховується як дріб, де 

в чисельнику має бути сума приведених вартостей доходів від інвестицій за всі 

роки, а у знаменнику – сума приведених витрат:  

Ŕ = (∑Pt / (1+r)
t
) / ((∑Bit + Bet) / (1+r)

t 
 

Цей показник має перевищувати одиницю.  

Коефіцієнт прибутковості проекту розраховується як співвідношення 

чистої приведеної вартості доходів за період життя проекту та обсягу 

капіталовкладень:  

Ġ = (∑Pt - Bet / (1+r)
t
) / ((∑Bit ) / (1+r)

t
  

Приймаються тільки ті проекти, для яких коефіцієнт прибутковості 

найменше перевищує одиницю.  

 

3. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК АКЦІЙ: СУТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ. 

Ринок акціонерного капіталу є одним із джерел на місцевих ринках 

кредиту, євроринках. Це важливий економічний інструмент, тому що ринки 

акцій можуть мобілізувати інвестиційні фонди та зменшити вартість купівлі 

капіталу для різних компаній. 

Капіталізація ринку — показник, який відображає ринкову вартість усіх 

компаній, що входять до лістингу (ринкова вартість компанії визначається як 

добуток курсової вартості її акції на кількість її акцій, що перебувають в обігу.) 

Розрізняють три форми організації фондових бірж. Перша форма — 

приватна саморегулююча біржа (Нью-Йоркська, Лондонська, Амстердамська 

фондові біржі). Друга форма — установи, що контролюються державою 

(Франція, Італія, Бельгія). Третя форма — це напівнезалежні біржі. Вони 
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приймають власні правила та інструкції, що затверджуються та переглядаються 

державою. 

Національні ринки акцій відрізняють формою власності фондових бірж та 

регулюванням їхньої діяльності, членством у фондових біржах і методами 

встановлення рівня цін, роллю брокерів та дилерів, концентрацією курсової 

вартості акцій. 

Інструменти ринку акцій 

Акція — пайовий цінний папір без установленого строку обігу, що 

закріплює права її власника на отримання певної долі прибутку акціонерного 

товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні ним, а також на 

відповідну частину майна в разі ліквідації цього товариства. 

Класифікація акцій: 

За персоналізацією акцій (за способом передачі): іменні акції (акція, в 

якій вказано ім’я її власника); акції на пред’явника (акція, в якій не вказується 

ім’я її власника). 

За ступенем свободи обігу: відкриті (акції, що знаходяться у вільному 

обігу); закриті (акції, що знаходяться в обмеженому обігу або ж взагалі без 

обігу). 

За вартістю: безкоштовні (акції, що розподіляються між існуючими 

акціонерами даного товариства безкоштовно, як правило, пропорційно кількості 

раніше отриманих ними акцій); платні (акції, що продаються емітентом 

інвестору в його власність). 

За участю в управлінні: прості акції (свідоцтво на володіння долею 

капіталу корпорації, що дає власнику право голосу під час отримання долі 

прибутку); привілейовані акції (свідоцтво пайової участі в капіталі корпорації, 

що дає право першочергового отримання активів компанії, але забезпечує 

менший контроль за управлінням корпорації): 

 кумулятивні й некумулятивні (Кумулятивні привілейовані 

акції — невиплачені дивіденди на них накопичуються і сплачуються 

власникам акцій до оголошення про виплату дивідендів на прості 

акції. Некумулятивні привілейовані акції — власники втрачають 

дивіденди за той період, коли не було оголошено про їх виплату); 

 відкличні та безвідкличні (відкличні або привілейовані акції, 

що можуть бути викуплені емітентом  — акціонерне товариство 

залишає за собою право викупити акції з надбавкою до номінальної 

вартості. Для цього в корпорації створюється викупний фонд; але 

якщо його розмір виявляється недостатнім для викупу акцій, їх 

погашення не відбувається); 

 конвертовані та неконвертовані (конвертовані привілейовані 

акції — можуть бути обмінені на певну кількість простих акцій); 

 з фіксованою ставкою та без неї (привілейовані акції із 

ставкою дивідендів, що коригується  - дивіденди по цих акціях не є 
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фіксованими, а коригуються з урахуванням дохідності інших 

паперів); 

 з пайовою участю та без неї (привілейовані акції з часткою 

участі - дають власникам право на отримання додаткових дивідендів 

понад оголошену суму, якщо дивіденди по простих акціях 

перевищують цю суму); 

 ретрективні та підпорядковані (ретрективні привілейовані 

акції - власник такої акції може змусити корпорацію погасити її; 

підпорядковані привілейовані акції - деякі акціонерні товариства 

випускають привілейовані акції різних класів з різними правами, 

стосовно активів і дивідендів. Підпорядкована акція нижчого класу 

дає власникам менше прав, ніж привілейована акція цієї самої 

корпорації вищого класу). 

 

4. РИНОК ЄВРОАКЦІЙ. 

Ринок євроакцій — це ринок акцій, що продаються за межами країни, у 

якій знаходиться компанія, яка їх випустила. Перше місце за обігом іноземних 

акцій належить Лондонській фондовій біржі. Серед 300 акцій, що найактивніше 

котируються на глобальних ринках євроакцій, акції Японії, США займають 

нижчі позиції, ніж акції Німеччини, Швеції, Нідерландів. 

Найпоширенішим засобом отримання міжнародного котирування є видача 

Американської розписки депонування (ADR, American depository reсeipt) або 

включення в міжнародну систему «Автоматизованого котирування на фондових 

біржах» (SEAQ). ADR, American depository reсeipt — договірний сертифікат, 

що видається банком США на території США для надання відповідних акцій, які 

зберігаються в банку-гаранті іншої країни, іноземній корпорації. Ці розписки 

купуються та продаються як акції, причому кожна з них відповідає визначеній 

кількості акцій. Міжнародна SEAQ — це лондонська система оперативного 

котирування на екранах, яка займає чільне місце в торгівлі іноземними акціями. 

На сьогодні вона не має прямих конкурентів. 

Географічне положення Лондона, наявність розвиненої фінансової 

інфраструктури, доступність міжнародних котирувань SEAQ, ліберальні правила 

руху інформаційних потоків перетворюють Лондон на ідеальне місце для 

розміщення центру євроакцій. 

До сучасних інструментів євроринку також відноситься євро акції, що 

продаються за межами країни, в якій знаходиться компанія – емітент. Найбільшу 

питому вагу на ринку євроакцій займають цінні папери США та Японії. 

Основними центрами розміщення євро акцій є Лондон, Нью-Йорк і Токіо. 

Євроринок акцій виник у 1980 р. Поява і розвиток цього ринку пов’язані з 

бажанням інвесторів формувати портфель акцій на міжнародному ринку, з 

необхідністю для корпорацій шукати нові джерела формування власного 

капіталу, з потребою залучення іноземних інвесторів для участі в приватизації 
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підприємств. Євроакції розміщуються на ринку банківськими синдикатами, 

котируються в міжнародних фінансових центрах і продаються за євровалюту. 

Фірма – емітент, що розміщує на євроринку частку або весь обсяг емісії, 

отримує кошти в євровалюті. Залежно від умов емісії та відповідного 

законодавства акції фірми після цього можуть котируватися як на національному 

ринку емітента, так і на ринках інших країн. 

Крім євроакцій на міжнародному ринку перебувають в обігу іноземні 

акції, які за механізмом випуску та обігу подібні до іноземних облігацій. 

Іноземні акції розміщуються або котируються на фондовому ринку іноземної 

держави або лише продаються на організованих ринках іноземних держав, а 

котируються тільки в країні випуску. 

Серед мотивів, якими керуються корпорації при розміщенні акцій на 

ринках різних країн, основну роль відіграють : 

— можливість залучити нових інвесторів та диверсифікувати їх базу ; 

— доступність та спрощена процедура залучення капіталу; 

— можливість освоїти нові ринки збуту ; 

— присутність на ринку країни додаткового розміщення акцій дочірньої 

або материнської компанії; 

— популяризація імені корпорації на міжнародному ринку. 

Багато корпорацій, у тому числі американські, практикують розміщення 

частки емісії акцій на євроринку. Європейські корпорації розміщують частину 

своїх акцій на ринку США. При цьому частину акцій, що розміщується у такий 

спосіб, називають траншем на Євроринку або американським траншем. 

("Tranche" – французький термін, що означає відокремлену частку випуску 

фінансового активу). Існують також корпорації, що намагаються збільшити свій 

капітал за рахунок розміщення акцій відразу в кількох країнах. 

Протягом останніх десятиліть деякі багатонаціональні корпорації активно 

включилися в процес емітування своїх акцій спеціально для їх розповсюдження 

в інших країнах. Щоб пробитися з такими емісіями на міжнародний ринок, вони 

вносять свої акції в курсові бюлетені на біржах різних країн. 

Однак, щоб внести свої акції в курсові бюлетені закордонних бірж, 

необхідно затратити значні кошти. По-перше, біржі часто стягують достатньо 

великі суми за розміщення інформації в таких бюлетенях. По-друге, уряди 

деяких країн і самі біржі вимагають від компаній надання достатнього обсягу 

інформації, яка до того ж часто має пройти незалежну аудиторську перевірку і 

сертифікацію достовірності. По-третє, треба докласти значних зусиль і 

витратити достатньо коштів, щоб про таку компанію і перспективи її діяльності 

знали зарубіжна преса, брокери і потенційні інвестори. І все ж компанії свідомо 

йдуть на подолання цих труднощів, оскільки внесення в такі бюлетені 

відомостей про їхні акції робить останні доступними для більшої кількості 

покупців чи інвесторів. З іншого боку, якщо у компанії є дочірнє підприємство 

за кордоном, то внесення відомостей про це в бюлетень може покращити 
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відносини з місцевим урядом і розширити певною мірою участь місцевих 

ділових кіл у розвитку цього бізнесу в даній країні. 

 
Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття «іноземні інвестиції». 

2. Які ви знаєте основні ринки акцій? 

3. Що таке капіталізація ринку? 

4. Які ви знаєте три типи ринків, що розвиваються? 

5. Що таке акція? Їхня класифікація. 

6. Перерахуйте інструменти ринку міжнародних інвестицій для індивідуальних 

інвесторів. 

7. У чому різниця між міжнародним та глобальним фондами? 

8. Назвіть ризики, які виникають у інвесторів, що купують індивідуальні випуски 

цінних паперів. 

 

ТЕМА 8. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ  

КОРПОРАЦІЙ (ТНК) 

План 

1. Пряме зарубіжне інвестування. Організаційна структура ТНК. 

2. Фінансування ТНК.  

3. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК. 

4. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій ТНК.  

5. Валютні ризики потенційних збитків ТНК. Стратегії мінімізації 

поточного ризику потенційних збитків ТНК.  

Ключові поняття: непрямі податки, нетинг, об’єкт оподаткування, 

одиниця оподаткування, платник податку, податкова база, податкова квота, 

податкова ставка, трансфертна ціна, транснаціональна корпорація (ТНК). 

 

1. ПРЯМЕ ЗАРУБІЖНЕ ІНВЕСТУВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНА 

СТРУКТУРА ТНК. 

Інвестиційна діяльність компанії за кордоном вважається прямим 

зарубіжним інвестуванням, якщо здійснюється контроль через володіння 

значною частиною акціонерного капіталу реципієнта інвестицій (

— фізична або юридична особа, яка отримує кошти або матеріальні 

цінності), частина капіталу виробництва (продажу) компанії переміщується 

до іншої країни (країни-реципієнта інвестицій). Пряме зарубіжне 

інвестування (ПЗІ) — комплексна діяльність, що охоплює такі напрями: 

переказ капіталу, контролююче інвестування, джерело коштів операцій за 

кордоном, баланс руху платежів. Збиранням та аналізом даних про світові 

потоки займається Центр ОНН з транснаціональних корпорацій. 

Транснаціональна компанія (корпорація)  або ж скорочено ТНК — 

компанія (корпорація), що володіє виробничими підрозділами в декількох 

країнах. 
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За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД), транснаціональні корпорації (ТНК) – це «підприємства, що 

складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів», 

при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього 

статусу. 

ТНК створює систему міжнародного виробництва, розподілену між 

кількома країнами, але контрольовану з одного центру — материнської 

компанії. 

Країна базування — це країна, у якій знаходиться штаб-квартира 

материнської компанії ТНК. Наприклад, штаб-квартира корпорації Nestlé 

розміщується у швейцарському місті Вевей, отже її країною базування є 

Швейцарія. Країною базування корпорації Toyota є Японія, а корпорації 

Philips — Нідерланди. 

Приймаючі країни — це іноземні країни, в яких ТНК розміщує власні 

дочірні підприємства або філіали на основі здійснення прямих іноземних 

інвестицій. 

За існуючою методологією ЮНКТАД, до ТНК належать ті міжнародні 

фірми, показники діяльності яких задовольняють наступним 2 критеріям:  

1) наявність материнської компанії і підрозділів за кордоном не 

менше ніж у 2 країнах світу;  
2) контроль активів закордонних підрозділів – передбачає, що частка 

акціонерного капіталу в дочірньому підприємстві, що належить 

материнській компанії в іншій країні, становить 10% або більше.  У 

деяких країнах цей поріг може бути вищим, наприклад, у Великобританії 

частка іноземного капіталу має становити 20% і більше.  

Макроструктура ТНК визначає характер відносин між її 

структурними елементами: головною компанією та підпорядкованими їй 

підприємствами. Як правило, у центрі ТНК знаходиться материнська 

компанія, яка здійснює централізоване планування, управління та контроль 

за діяльністю інших підрозділів ТНК. 

Згідно методології ЮНКТАД, закордонні підрозділи 

транснаціональ-них корпорацій можуть бути 3 видів:  

1) Дочірнє підприємство – це акціонерне підприємство у приймаючій 

країні, більше половини акцій якого «перебуває у власності іншого 

підприємства, яке має право призначати або усувати більшість членів 

адміністративних, управлінських або наглядових органів». Таким чином, 

дочірнє підприємство повністю контролюється материнською компанією 

ТНК.  

2) Асоційована компанія – це акціонерне підприємство у приймаючій 

країні, у якому «від 10 до 50% акцій належить іноземному інвестору». При 

цьому материнська компанія отримує лише частковий контроль за діяльністю 

асоційованої фірми у межах частки капіталу, що їй належить.  



96 

 

3) Філіал – неакціонерне підприємство, що «повністю або частково 

перебуває у власності інвестора, при цьому може набувати таких форм:  

постійне представництво іноземного інвестора у певній країні; неакціонерне 

спільне підприємство, сформоване іноземним інвестором і третіми 

сторонами; земельні ділянки та/або нерухоме майно, що прямо належить 

іноземному резиденту» 

ТНК здійснюють свою діяльність, ґрунтуючись на наступних  

принципах: 

1. Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення 

виробничих потужностей за кордоном.  

2. Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, 

подетальна, технологічна спеціалізація), що дозволяє розміщувати різні 

ланки виробничого процесу у різних країнах світу.  

3. Розробка, передача та використання передової технології у рамках 

замкнутої корпоративної структури, що дозволяє максимально ефективно 

використовувати витрати на дослідження і розробки.  

4. Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими 

підрозділами ТНК із застосуванням трансфертних цін. Трансфертні ціни 

встановлюються ТНК на рівні, що істотно відрізняється від ринкових цін, 

тобто є значно більшим або меншим за ціни на ті самі товари на світовому 

ринку.  

5. Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності 

корпорації у цілому, а не окремих її складових. Цей принцип означає 

необхідність субсидувати розвиток окремих підрозділів з метою досягнення 

максимального прибутку у довгостроковому періоді. 

Групи ТНК: 

Горизонтально інтегровані ТНК — управляють підрозділами, 

розташованими в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари. 

Вертикально інтегровані ТНК — управляють підрозділами в певній 

країні, які виробляють товари, що поставляються в їх підрозділи в інших 

країнах. 

Роздільні ТНК — управляють підрозділами, розташованими в різних 

країнах, які вертикально або горизонтально не об'єднані. 

 
2. ФІНАНСУВАННЯ ТНК.  
Фінансова або казначейська функція ТНК об’єднує в собі мобілізацію 

коштів для оперативних потреб та розширення діяльності, управління 

оборотним капіталом, фінансові аспекти рішень про інвестиції в інших країнах. 

Форми фінансування ТНК: 

За інструментами: позики; випуск нових акцій. 

За джерелами фінансування: внутрішні; зовнішні. 

За строками: короткострокові; довгострокові. 

За валютами: місцева валюта; іноземна валюта. 
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Внутрішні джерела фінансування 

Фінансові кошти ТНК — це оборотний капітал або поточні оборотні 

активи, за винятком поточних зобов’язань. 

Джерела внутрішнього фінансування ТНК:  

 кредити;  

 дивіденди;  

 роялті (платежі за користування, котрі «ліцензіат» (отримувач 

ліцензії, патенту, англ. licensee) сплачує «ліцензіару» (продавцю ліцензії, 

патенту, англ. licensor) за поточне користування активами, найчастіше правами 

інтелектуальної власності. Роялті, як правило, виплачуються у відсотках від 

суми валового або чистого продажу, отриманої від використання активу або як 

фіксована ціна за одиницю проданого товару). Також роялті може позначати 

платежі за право розробки природних ресурсів); 

 управлінські гонорари; 

 купівля та продаж товарно-матеріальних запасів; 

 внутріфірмові рахунки дебіторів та розрахунки з постачальниками 

та кредиторами; 

 інвестиції з використанням акціонерного капіталу. 

Мобілізація коштів системи ТНК 

Система ТНК є складною організацією, що охоплює декілька видів 

організаційних одиниць. Кожні дві одиниці можуть мати між собою множину 

різних зв’язків.  

Зв’язки охоплюють переказ дивідендів і процентів, надання та 

виплату позик, інвестиції в акціонерний капітал, ліцензійну плату й оплату 

послуг управління коштами, зміни фінансових умов дебіторів з розрахунків 

і встановлення трансфертних цін. 

Трансфертні ціни — це умовно-розрахункові ціни, за якими структурні 

підрозділи підприємства передають один одному товари або надають послуги. 

Основними характеристиками трансфертних цін є такі: 

 трансфертні ціни є регульованими внутрішніми цінами ТНК; 

 відхилення трансфертних цін від ринкових визначає обсяг 

перерозподілу фінансів усередині ТНК (трансфертні ціни встановлюються на 

основі витрат на виробництво або індикаторів ринкових цін, але з урахуванням 

певних потреб ТНК); 

 трансфертні ціни сприяють формуванню внутрішньої форми прибутку 

ТНК; 

 вони впливають на основні макроекономічні показники: рівень 

експорту, валового внутрішнього продукту, національного доходу, державного 

бюджету країн, що приймають. 

Призначення встановлення трансфертних цін — це: 

— переказування грошових коштів між структурними підрозділами ТНК; 

— контроль та регулювання грошових операцій; 

— управління розподілу прибутку і податкових зобов’язань; 
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— здійснення впливу на вартість імпортованих та експортованих товарів і 

на тарифні ставки. 

Особливості встановлення трансфертних цін: 

 формування трансфертних цін залежить від мети (завдань) ТНК; 

 на трансфертні ціни не поширюються деякі з тих обмежень, що діють 

стосовно дивідендів та процентних платежів; 

 гострим є питання вибору валюти, в якій будуть виражені трансфертні 

ціни; 

 податкове законодавство багатьох країн обмежує свободу 

встановлення трансфертних цін; 

 за рівнем трансфертних цін ТНК у розвинутих країнах, на відміну від 

інших країн, установлюється контроль податкових органів, який спрямований на 

недопущення зниження податкових зобов’язань ТНК через використання 

трансферних цін. 

Існує кілька підходів до встановлення трансфертних цін. 

Трансфертні ціни можуть встановлюватися на базі: 

 ринкових цін (або договірних) — у цьому разі за основу беруть 

поточні або середні ринкові ціни; в разі відсутності ринково обґрунтованих цін 

на нову продукцію — ціни на продукти-аналоги. Практикується введення певних 

знижок, що стимулює підрозділи фірми виконувати послуги внутрішніх, а не 

зовнішніх партнерів; 

 фактичної ціни готової (кінцевої) продукції, що встановлюється, 

наприклад, на деталі та комплектуючі вузли, виходячи з фактичної ціни 

реалізації кінцевої продукції, за винятком витрат на виробництво та прибутків 

підприємств-постачальників; 

 витрат на виробництво, де відображено повні, прямі (змінні), 

нормативні та граничні (маржинальні) витрати. Найчастіше в цінах відображено 

фактичні витрати, що калькулюються у відділеннях; іноді такі ціни коригуються 

з використанням «зовнішніх» критеріїв конкурентоспроможності продукції, що 

реалізується на певному ринку; 

 договорів між окремими підрозділами; 

 змішаних методів, де відбито переважно ринкові ціни, що визначає 

конкурентоспроможність окремих відділень порівняно із зовнішніми агентами. 

Установлення трансфертних цін — це важливий механізм 

переказування грошових коштів між відділеннями багатонаціональної 

корпорації. Цей метод передбачає встановлення фіксованих цін під час операцій 

між компаніями. Сутність механізму трансфертних цін містить можливість їх 

відхилення від ринкових. Якщо відбувається відносне підвищення 

трансфертної ціни на експортовані філією ТНК комплектуючі та сировину до 

інших філій ТНК, то це означає її додаткове фінансування і збільшення 

прибутку. Якщо відбувається відносне зниження трансфертних цін на 

експортовані від корпоративної структури ТНК товари, то це призводить до 
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фактичного трансферту фінансових ресурсів до материнської компанії. Уразі 

імпорту має місце обернена протилежність. 

 

3. ОПОДАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК 

На практиці елементами оподаткування вважають: платника податків, 

об’єкт оподаткування, одиницю оподаткування, податкову базу, джерела 

сплати податку, податкову ставку та квоту.  

Під об’єктом оподаткування розуміють товар, майно чи дохід, що 

обкладаються податком.  

Податкова база — це вартість об’єкта оподаткування.  

Одиниця оподаткування — це одиниця вимірювання об’єкта 

оподаткування.  

Податкова ставка — це величина податку на одиницю об’єкта 

оподаткування.  

Податкова квота — це частка податку в доході його платника. 

Залежно від форми оподаткування, податки бувають прямі та 

непрямі. Прямі — ті, що нараховуються безпосередньо на дохід (на майно) 

платників податку, а непрямі — ті, що нараховуються на вартість товару (а 

саме: ввізне та вивізне мито, акцизи тощо). 

Існують три підходи до оподаткування доходів ТНК: 

Перша — «звільнення від податків за територіальною ознакою». 

Друга — національний, резидентський, світовий. 

Третя  —  «всесвітня система пільг». 

Перший підхід — територіальний, або «звільнення від податків за 

територіальною ознакою». Оподатковуються прибутки, отримані 

національними та іноземними компаніями на території певної країни, тобто 

повністю виключає з податкової бази зарубіжний дохід компанії. Країни, що 

дотримуються цього принципу, дозволяють не вираховувати з прибутку, що 

оподатковується витрати, здійснені за кордоном. До таких країн належать 

Венесуела, Бразилія, Австралія, Південна Африка, Канада та деякі інші. 

Другий підхід — національний, резидентський, світовий. 

Оподатковуються всі прибутки корпорації, отримані в країні реєстрації, і 

прибутки, отримані від діяльності філій корпорації в усіх інших країнах світу. 

Це призводить до подвійного оподаткування, тобто податок береться в іноземній 

країні, де розташована філія, і в країні реєстрації ТНК. Для уникнення 

подвійного оподаткування між країнами укладаються двосторонні угоди, де 

передбачається декларування: прибутку, сплаченого ТНК у цій країні; 

прибутків, отриманих філіями зарубіжних корпорацій в іншій країні, які 

враховуються при визначенні оподаткованого прибутку ТНК. 

У названих угодах про уникнення подвійного оподаткування одночасно 

передбачаються знижені ставки оподаткування при трансферті: прибутку; 

дивідендів; роялті; інших видів доходу від філій до материнської корпорації. 
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Третій підхід — «всесвітня система пільг». Він передбачає, що всі 

доходи системи ТНК, тобто доходи як зарубіжних структурних підрозділів, так і 

материнської компанії, повинні оподатковуватися всіма видами податків. Але 

одночасно передбачається, що на прибутки дочірньої компанії ТНК у країні, де 

вона діє, мають поширюватися податкові пільги. Також передбачається 

оподаткування доходу від капіталовкладень (дивіденди, проценти, рента та 

роялті) зарубіжних корпорацій, що контролюються. Цей підхід сприяє 

накопиченню прибутку у податковому сховищі чи в країнах з низьким рівнем 

оподаткування. Таке накопичення виступає як безпроцентний кредит, що 

надається країною, якій належить цей дохід, у формі відстрочених податків. 

Цього підходу дотримуються Японія, США та ін. 

Дуже часто другий і третій підходи не виділяють окремо, а об’єднують 

під єдиною назвою «всесвітня система пільг».  

Оподаткування міжнародної діяльності ТНК відіграє, без сумніву, 

важливу роль під час прийняття будь-яких її інвестиційних рішень, вибору 

організаційної форми функціонування чи способу фінансування її філіалів. 

Завжди існує ризик подвійного оподаткування. Тому основне завдання ТНК — 

мінімізувати можливість подвійного оподаткування. 

З метою оптимізації оподаткування ТНК використовують певні методи, 

які класифікують на дві групи: 1) організаційні та 2) економічні. 

До економічних методів оптимізації оподаткування належать: 

 концентрація доходів корпоративних фінансових компаній, 

розташованих у країнах із пільговим оподаткуванням фінансових операцій, 

пільговим режимом уникнення подвійного оподаткування або в офшорних 

зонах; 

 використання корпоративних (трансфертних) цін у розрахунках між 

зарубіжними структурними підрозділами ТНК; 

 інвестування через власну інвестиційну компанію у структурі ТНК; 

 кредитування з використанням власних фінансових структур або 

кредитування філій під гарантії ТНК; 

 трансферт активів ТНК через ліцензійні угоди; 

 транспортне обслуговування операцій ТНК через власні транспортні та 

судноплавні компанії, зареєстровані в офшорних зонах. 

До організаційних методів оптимізації оподаткування відносять: 

— експорт товарів і послуг спеціальними засобами, наприклад без 

фактичного перетину кордону, на основі «толінгу», що означає тимчасове 

вивезення сировини і комплектуючих на митну територію та їх перероблення на 

готову продукцію з наступним експортом; 

— операції за кордоном на основі агентських угод, партнерства або 

спільної інвестиційної діяльності з місцевими компаніями без створення 

юридичної особи; 
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— створення зарубіжного представництва, а не філії, що дає змогу 

декларувати прибутки в країні їх походження, де діє представництво, а не в 

країні базування материнської компанії; 

— створення спеціальних дочірніх компаній у країнах зі сприятливим 

або пільговим оподаткуванням чи в офшорних зонах; 

— передання частини зарубіжних філій та дочірніх підприємств під 

контроль спеціальної холдингової компанії, зареєстрованої у країні зі 

сприятливим оподаткуванням операцій з капіталом і репатріації дивідендів. 

Таким чином, організаційні методи оптимізації оподаткування ТНК 

переважно пов’язані з вибором тієї чи іншої форми організації діяльності ТНК за 

кордоном. Кожний організаційний структурний підрозділ компанії 

(представництво, філія, дочірня компанія) має певні особливості діяльності 

(незалежно від того, є він самостійною одиницею, чи перебуває на балансі 

головної контори), і від цього залежить її оподаткування в країні, що приймає, і 

в країні базування. ТНК діють у різних податкових системах.  

 

4. КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ГРОШОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ ТНК.  

Визначення пріоритетів розподілу послідовності проведення тих чи інших 

операцій для ТНК пояснюється певними факторами: 

 По-перше, діючи на території різних країн, ТНК стикаються з різними 

структурами норми прибутку, який вони можуть отримати від операцій з 

основним та оборотним капіталом. Ось чому ТНК мають чітко розмежовувати 

складання довгострокових кошторисів капіталовкладень і їхньої окупності та 

короткострокові рішення з контролю й регулювання грошових операцій; 

По-друге, ТНК, що діють на території країн з високим рівнем інфляції, 

часто мають можливість отримати вищий прибуток за активами внаслідок 

ефективного контролю й регулювання грошових операцій. Тому вони мають 

надавати більшого значення цій сфері діяльності. Протягом довгого періоду на 

світових фінансових ринках переважали змінні криві прибутковості за 

процентними ставками. За цих умов прибуток фірми значною мірою залежить від 

ефективних методів контролю й регулювання грошових операцій. Ось чому ці 

функції не повинні залежати від інших фінансових рішень.  

Цілі та завдання контролю й регулювання грошових операцій ТНК: 

З погляду системного підходу: 

— ТНК — організаційна сукупність, у середині якої можуть діяти різні 

складові, що функціонують по-різному. 

— Завдання — отримання прибутку на всіх рівнях системи 

(материнська компанія вимагає від своїх філіалів принести в жертву 

особисті прагнення заради загального прибутку). 

З погляду потреб зарубіжних філіалів: 

— Філіали ТНК мають різні уявлення щодо контролю та регулювання 

грошових операцій корпорацій. 
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— Завдання — дії та можливості отримання асигнувань та розроблення 

плану з досягнення більш вузьких та конкретизованих цілей. 

Для визначення потоків руху грошової готівки ТНК спочатку складають 

бюджет та прогноз для оцінки потреб фірми в грошовій готівці. Хороша 

система звіту дає змогу визначити глобальні потреби в грошовій готівці. Існує 

низка перешкод, що виникають на шляху внутріфірмового обміну інформацією: 

мовні бар’єри, протидія на місцях (часто через особливості культури) технічні 

труднощі, державне регулювання інформаційних потоків. 

Після адекватного визначення місцевих потреб у коштах керівник потоками 

грошової готівки повинен вирішити, чи можна дозволити місцевому керівникові 

інвестувати залишок готівки в розширення підприємства, чи він повинен 

спрямувати його до центру. Способи переміщення коштів: об’ява дивідендів, роялті 

й гонорари в оплату управлінських послуг, виплати на погашення основної суми 

кредитів та процентів за ними, встановлення трансфертних цін. 

Багатосторонній «нетинг» — це варіант стратегії управління грошовою 

готівкою. Він дає ТНК змогу знизити інтенсивність потоків грошової готівки, 

швидше й ефективніше її переміщувати. Нетинг на міжнародному рівні означає 

взаємну компенсацію зобов’язань та активів між зацікавленими сторонами. 

Механізми підвищення ефективності управління готівковими 

коштами 

Складності здійснення контролю та регулювання готівкових коштів 

виникають через різницю в ставках прибутків за процентами, які потребують 

різних витрат грошових коштів, через постійні зміни валютних курсів і валютних 

процентних ставок, значні відмінності національних податкових систем. Різні 

валютні системи передбачають різні форми урядового контролю за 

специфічними категоріями операцій або замороження фондів. 

Методи поліпшення контролю та регулювання грошових операцій 

На загальносистемному та регіональному рівнях: 

1. Централізовані депозитарії та взаємна компенсація вимог і зобов’язань 

на регіональному рівні. 

2. Міжнародні фінансові філіали та центри повторного обліку. 
Міжнародні фінансові компанії є альтернативою центрів повторного 

обліку, але, на відміну від цих центрів, не потребують значного 

адміністративного контролю. У разі використання цього методу фінансові 

компанії купують самі або є посередниками під час купівлі рахунків у 

діючих відділень ТНК. Так ці компанії отримують можливість брати на себе 

валютні ризики, пов’язані з виставленням переказних векселів. 

3. Встановлення трансфертних цін. 

4. Стратегії виплат. 

5. Внутрішні кредити системи. 

Індивідуальний рівень — індивідуальні стратегії філіалів: 

1. Прогнозування кошторисів майбутніх готівкових надходжень та 

платежів. 

2. Збирання готівкових коштів та механізм внутрішніх кредитів. 
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3. Прискорення або затягування розрахунків за зовнішньоторговими 

операціями. 

ТНК спрямовує кошти дочірнім підприємствам компанії, які їх 

потребують із загального фонду системи, якщо це не загрожує зайвим валютним 

ризиком. Регіональний ризик можна знизити завдяки отриманню позик у 

місцевих банках, навіть якщо це передбачає надмірні витрати. Фірма може 

намагатися мінімізувати розмір своїх світових податкових платежів, які 

обмежують перекази прибутку від однієї одиниці системи до іншої за умови 

існування низьких податкових ставок. 

Перекази можуть набувати форми: дивідендів; виплати позик; процентів і 

нагород; коштів, отриманих у результаті стратегії встановлення трансфертних 

цін. 

Цикл руху грошових коштів об’єднує отримання грошових коштів від 

продажу продукції та оплату грошовими коштами факторів виробництва. Він 

включає такі послідовні етапи: 

1 етап - складання бюджету та прогнозу для оцінювання потреб фірми в 

грошових коштах, тобто у зворотних коштах, що перебувають у сфері обігу, чи, 

інакше, поточних активів (готівка, цінні папери, які на першу вимогу можуть 

бути реалізовані на ринку і які мають строк повернення на рахунок фірми 

протягом одного року).  

2 етап - після визначення потреб у коштах філії вирішується чи можна 

дозволити керівникові філії інвестувати залишок грошових коштів у розширення 

підприємства, чи він має його спрямувати у головну компанію. Якщо керівник 

потоками грошових коштів вирішує, що залишок грошових коштів філії має 

бути спрямований у центр, визначаються засоби їх переміщення, які можуть 

бути такими: 
об’ява дивідендів; 

роялті (royalty) — 1) компенсація за використання патенту, авторського права, 

власності (певний відсоток від обсягу продажу); 2) плата за право розроблення 

природних ресурсів (різновид податку); 

гонорари в оплату управлінських послуг; 

виплати на погашення основної суми кредитів і процентів за ними; 

установлення трансфертних цін. 
3 етап - після того як грошові кошти повернені до центральної каси ТНК, 

керівник грошовими потоками вирішує, як їх використовувати. 

Одним із методів управління грошовою готівкою є кліринг, який 

дозволяє ТНК знизити інтенсивність потоків грошової готівки, швидше та 

ефективніше її переміщувати. Деякі автори для позначення даної стратегії 

управління готівкою використовують термін «неттинг». Ми вважаємо, що 

правильніше буде використовувати поняття «кліринг», оскільки: «неттинг» — 

це взаємна компенсація зобов’язань і активів між філіями банку чи декількома 

банками для виявлення чистої позиції під ризиком, а кліринг (англ. clearing ) — 

розрахунки шляхом взаємного заліку вимог, тобто засіб безготівкових 
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розрахунків, що базується на заліку взаємних вимог і зобов’язань юридичних і 

фізичних осіб за товари (послуги) та цінні папери. 

Залік може бути організований, якщо кілька підприємств пов’язані між 

собою як зустрічним, так і послідовним переданням продукції чи наданням 

послуг. 

Концентрація платежів при клірингу дозволяє ТНК: значно скоротити 

суму взаємної заборгованості; перервати ланцюг неплатежів; досягти економії 

платіжних коштів на суму залікового обороту; розширити сферу безготівкових 

розрахунків; прискорити розрахунки; зберегти існуючу грошову (касову) 

готівку. 

 

5. ВАЛЮТНІ РИЗИКИ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗБИТКІВ ТНК. СТРАТЕГІЇ 

МІНІМІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО РИЗИКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗБИТКІВ ТНК.  

Ціль фінансової стратегії ТНК: управління глобальними потоками 

грошової готівки; захист від ризиків, пов’язаних з інвестиціями в інших країнах. 

Найважливіші ризики: 

 комерційні ризики; 

 політичні ризики; 

 валютні ризики: інфляційний; коливання валютних курсів (ризик, 

пов’язаний з валютними перерахуваннями; операційний валютний ризик; 

поточний валютний ризик). 

Інфляційний ризик 

Високий рівень інфляції часто створює багато складностей, які 

віддзеркалюються на способах діяльності ТНК:   прискорення девальвації чи 

знецінення місцевої валюти, або максидевальвація.; установлення більш 

жорсткого контролю над капіталом та введення імпортних обмежень; зниження 

доступності кредитів та підвищення процентів за позиками; накопичення 

рахунків дебіторів і продовження періодів інкасації; введення цінового 

контролю з намірами взяти під контроль інфляцію; економічний і політичний 

хаос та хвилювання народних мас; ускладнення оцінки ефективності роботи 

філіалів за кордоном. 

Ризики коливань валютних курсів 

Конверсійний ризик — ризик, пов’язаний з валютними перерахунками 

(зі зміною обмінного курсу змінюється виражена в доларах вартість активу чи 

зобов’язання, що знаходиться під дією такого ризику). 

Операційний ризик полягає в тому, що статті рахунків дебіторів та 

розрахунки з постачальниками й кредиторами змінюються в абсолютній 

величині зі зміною валютного курсу. 

Поточний валютний ризик виражається в тому, що зміни обмінного 

курсу вплинуть на майбутні потоки грошової готівки, джерела комплектуючих, 

розміщення інвестицій, конкурентну здатність ТНК на різних ринках. 

Для управління валютними ризиками потенційних збитків існує певна 

стратегія їх мінімізації, яка полягає у: 
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визначенні ризику та його вимірюванні; 

формуванні стратегії звітності; 

виборі стратегії управління ризиком; 

виборі стратегії страхування ризику. 

Варіантами стратегії страхування валютних ризиків потенційних 

збитків можуть бути: 

 операційна стратегія страхування, до механізму якої відносять: 

банківські кредити; короткострокові боргові зобов’язання застережень; 

 стратегія прискорення і затримки платежів; 
Стратегія прискорення та затримки платежів («leads & lags»), 

передбачає вільний вибір дати платежу, найбільш прийнятої у відносинах 

між двома фірмами, що тісно пов’язані між собою. Існування загальної 

мети допомагає цим фірмам знайти найбільш корисний варіант 

взаєморозрахунків. Використовується для захисту грошової готівки між 

головною компанією та її філіями. Постійний грошовий потік між фірмами 

зобов’язує їх використовувати цю стратегію, бо вона дає можливість 

прорахувати обсяги фінансових потоків між фірмами на певну дату і таким 

чином впливати на платоспроможність кожної фірми, але потребує 

спільної мети й узгоджених дій. ТНК також використовує стратегію 

«leads& lags» як засіб уникнення від податків. Стратегія прискорення 

означає інкасацію іноземної валюти на рахунки дебіторів до строків, коли 

очікується послаблення іноземної валюти, і розрахунки з постачальниками 

та кредиторами до строків, коли очікується посилення іноземної валюти. 

Стратегія затримки означає, що фірма затримує отримання платежів на 

рахунки дебіторів, коли очікується посилення іноземної валюти, і затримує 

розрахунки із постачальниками та кредиторами, коли очікується 

послаблення іноземної валюти. 

 контрактні методи страхування, а саме: розподіл ризику; вибір валюти 

ціни і включення у контракт валютних обмовок; використання інструментів 

міжнародного ринку деривативів (хеджування ризику): 
стратегія розподілу ризику — це угода між компаніями, де покупець і 

продавець узгоджують взяття на себе певної частини втрат, пов’язаних із 

коливаннями валютних курсів, незалежно від того, які втрати компанія 

матиме насправді. 

вибір валюти ціни і включення в контракт валютних застережень. 

Під час  укладання контракту експортер вибирає валюту ціни, яка захищає 

його від можливих валютних ризиків, або до тексту контракту включається 

додаткова умова, що передбачає захист контрагентів від зміни валютного 

курсу. Ця додаткова умова має назву «валютне застереження». Валютне 

застереження — це умова міжнародної торговельної, кредитної чи іншої 

угоди, яка обумовлює перегляд суми платежу пропорційно зміні курсу 

валюти, відносно якої включається у контракт застереження, з метою 

страхування сторін за контрактом від ризику зміни валютного курсу. 

Застереження бувають кількох видів, і складовими елементами їх дії є: 

установлення курсу валюти застереження до валюти ціни у момент 

підписання контракту; установлення діапазону зміни курсу (у процентах), 

за якого перерахунок загальної вартості контракту не відбувається; 
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установлення формули перерахунку загальної вартості контракту у разі 

зміни величини валютного курсу понад припустимі межі;установлення 

максимальної зміни загальної вартості контракту (у процентах від 

початкової вартості) можливої у разі перерахунку загальної вартості 

контракту у випадку коливання валютного курсу. 

Використання таких інструментів міжнародного ринку деривативів, як 

форвардні, ф’ючерсні, свопові, опціонні валютні контракти для 

хеджування валютного ризику потенційних збитків ТНК дає змогу 

хеджувати валютну вартість контракту, і ціна цих інструментів — це 

планові збитки, що оцінюються менеджером фірми як витрати, пов’язані 

з усуненням ризику за контрактом.  

 
Запитання для самоперевірки 

1. Яка діяльність компанії за кордоном називається «прямим зарубіжним 

інвестуванням»? 

2. Що таке мотивація прямого інвестування? Назвіть її види. 

3. Як ТНК використовують у своїй діяльності недосконалість ринку? 

4. Розкрийте поняття — декомпозиція ризику ТНК. 

5. Назвіть міри регулювання регіонального ризику ТНК. 

6. Назвіть форми фінансування ТНК. 

7. Які ви знаєте джерела внутрішнього фінансування ТНК? 

8. Схарактеризуйте фінансові зв’язки системи ТНК. 

9. Перерахуйте елементи оподаткування. Розкрийте їхній зміст. 

10. Що таке подвійне оподаткування? 

11. Схарактеризуйте систему контролю та регулювання грошових операцій ТНК. 

12. Що об’єднує в собі цикл руху грошової готівки ТНК? 

13. Що таке трансфертна ціна? Перерахуйте основні детермінанти політики 

встановлення трансфертних цін. 

14. Що таке «нетинг»? 

15. Назвіть методи підвищення ефективності контролю та регулювання грошових 

операцій ТНК. 

16. Розкрийте поняття валютних ризиків ТНК. Їхні види. 

17. Які ви знаєте стратегії хеджування валютних ризиків ТНК? 

 

ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ  

ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

План 

1. Міжнародні розрахунки та їхні форми. 

2. Акредитив у міжнародних розрахунках: суть, особливості 

розрахунків. Форми, види та конструкції акредитиву. 

3. Валютні кліринги та їхні форми.  

4. Платіжний баланс.   

Ключові поняття: аванс, акредитив, активне сальдо платіжного 

балансу, банківський переказ, валюта платежу, валюта ціни, валютні 

кліринги, дефіцит платіжного балансу,  дорожній чек, єврочек, інкасо, 

міжнародні розрахунки,  переказний вексель (тратта),  пластикова картка, 
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платіж на відкритий рахунок,  платіжний баланс,  подвійний рахунок,  простий 

вексель.  

1. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХНІ ФОРМИ 

Міжнародні розрахунки — це грошові розрахунки між суб’єктами 

міжнародної діяльності, що пов’язані з рухом товарно-матеріальних цінностей і 

послуг у міжнародному обігу.  

Форма міжнародних розрахунків — це спосіб оформлення, передавання 

та оплати товаророзпорядчих і платіжних документів, що використовуються в 

міжнародній практиці. Розрізняють низку форм міжнародних розрахунків, а саме 

такі: акредитиви; інкасо; авансові платежі; платіж на відкритий рахунок; 

банківський переказ; вексель; чек; пластикові картки.  

Міжнародні розрахунки регулюються національними нормативними та 

законодавчими актами, міжнародними законами, банківськими правилами та 

звичаями. Особливості міжнародних розрахунків такі: вони є об’єктом 

уніфікації, здійснюються в різних валютах, зазнають впливу валютних 

обмежень. 

Акредитив — це форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням 

свого клієнта (заявника акредитиву) зобов’язаний: виконати платіж третій особі 

(бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги; надати 

повноваження іншому банку (банку-виконавцю) здійснити платіж. 

Інкасо — це банківська розрахункова операція, згідно якої банк за 

дорученням свого клієнта отримує на базі розрахункових документів суми, 

сплачені покупцем за відвантажені товари чи послуги, та зараховує ці кошти на 

рахунок клієнта в банку. Розрізняють документарне інкасо (інкасо фінансових 

документів, які супроводжуються комерційними документами) та чисте (інкасо 

тільки фінансових документів). 

Аванс — грошова сума або майнова цінність, що передається продавцеві 

покупцем до відвантаження товару чи навіть його виробництва в рахунок 

виконання зобов’язань за контрактом. 

Платіж на відкритий рахунок — періодичні платежі покупця продавцю 

у встановлені строки. Контрагенти операції вводять відкриті рахунки, на яких 

обліковуються суми поточної заборгованості. Порядок розрахунків визначається 

угодою контрагентів операції, контроль за своєчасністю платежів здійснюють 

самі учасники угоди. 

Банківський переказ — просте доручення комерційного банку своєму 

банку-кореспонденту сплатити відповідну суму на прохання та за рахунок 

клієнта іноземному партнеру з зазначенням способу відшкодування банку-

платнику сплаченої ним суми. У формі банківського переказу здійснюються 

оплата інкасо, авансові платежі, перерахунки тощо. 

Векселі, чеки, пластикові картки використовують як самостійні засоби 

платежу в комбінації з різними формами міжнародних розрахунків. 

Чеки можуть виписуватися самостійно клієнтом і банком від імені 

клієнта. Вони переважно використовуються в разі виникнення перерахунків між 
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контрагентами операції, за рекламації та штрафних санкцій, за погашення боргу, 

за остаточного розрахунку, для видачі готівки. Чек — це письмова безумовна 

пропозиція чекодавця платнику здійснити платіж зазначеної суми власнику чека 

готівкою або в безготівковій формі. Для проведення міжнародних платежів 

неторгового характеру використовують дорожні чеки, єврочеки. Дорожній 

чек — платіжний документ (наказ) сплатити зазначену на ньому суму його 

власнику. Єврочек — чек у євровалюті, що виписується банком та сплачується в 

будь-якій країні-учасниці угоди «Єврочек». 

Пластикова картка — це персоніфікований платіжний документ, що 

надає власнику можливість безготівкової оплати товарів і послуг, отримання 

готівки в банках і банкоматах. 

У міжнародних розрахунках використовують прості та переказні векселі. 

Простий вексель — зобов’язання векселедавця сплатити кредитору певну суму у 

визначеному місці в зазначений термін. Переказний вексель (тратта) — це 

письмовий документ законодавчо встановленої форми, безумовний наказ 

кредитора позичальнику про сплату у вказаний строк визначеної суми названій у 

векселі третій особі чи пред’явнику. 

 

2. АКРЕДИТИВ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ. ФОРМИ, 

ВИДИ ТА КОНСТРУКЦІЇ АКРЕДИТИВІВ 

Сутність акредитивної операції та механізм її реалізації 

Акредитив – це зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за 

дорученням свого клієнта або від свого імені, зобов’язаний виконати платіж на 

користь бенефіціара або доручає виконуючому банку здійснити цей платіж 

проти документів, які відповідають умовам акредитива.  

Згідно з акредитивом банк-емітент, діючи  на  прохання  і   на   підставі 

інструкцій клієнта (заявника) або від свого імені: 

 повинен провести платіж третій  особі  (бенефіціару)  або його   

наказу,   або  акцептувати  і  сплатити  переказні  векселі (тратти), виставлені 

бенефіціаром (тобто отримувачем платежу) або 

 уповноважує   інший   банк  провести  такий  платіж  або акцептувати і 

сплатити переказні векселі (тратти), або 

 уповноважує  інший  банк негоціювати проти передбачених 

документів при дотриманні строків та умов акредитива. 

Акредитив   є   угодою, що відокремлена від договору купівлі-продажу 

або іншого контракту, на якому він може базуватися. За  операціями  за  

акредитивами всі зацікавлені сторони мають справу лише з документами,  а не з 

товарами,  послугами  або іншими видами виконання зобов'язань, з якими 

можуть бути пов'язані ці документи.  

Для відкриття акредитива клієнт подає до банку-емітента заяву  про  

відкриття  акредитива,  та в разі відкриття покритого акредитива - відповідні 

платіжні доручення. Заява містить умови акредитива. 
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Акредитив   є   відкритим   після  того,  як  здійснено відповідні  

бухгалтерські  записи  за   рахунками   та   надіслано повідомлення бенефіціару 

про відкриття та умови акредитива. 

  Банк-емітент інформує виконуючий (авізуючий)  банк  про відкриття  

акредитива  шляхом  надсилання  йому електронною поштою (електронне  

повідомлення) або  іншими   засобами   зв'язку,   що передбачені договорами між 

банками, заяви або повідомлення. 

Авізо - офіційне письмове повідомлення одного контрагента іншому про 

здійснення певних грошових операцій або про зміни у взаєморозрахунках чи 

відправці товарів. Це може бути повідомлення про перерахунки грошей (зняття з 

рахунку тощо), залишки коштів на рахунку, про відкриття акредитива. 

Виконуючий банк  про  відкриття  та  умови акредитива  повідомляє  

бенефіціара (авізує акредитив) протягом 10 робочих днів  з  дня  отримання  

повідомлення  від  банку-емітента. 

Після відвантаження  продукції  (виконання   робіт,   надання послуг) 

бенефіціар подає виконуючому банку потрібні документи,  що передбачені 

умовами акредитива,  разом з  реєстром  документів  за акредитивом. 

Виконуючий банк ретельно перевіряє подані  бенефіціаром документи  

щодо дотримання всіх умов акредитива.  

Банк-емітент,  зробивши  перевірку  виконання всіх умов акредитива,  на 

підставі документів  за акредитивом перераховує кошти на рахунок бенефіціара. 

Після цього банк-емітент стягує кошти в оплату акредитива з платника  і передає 

йому примірник документів на товар. За цими документами платник (покупець 

товару) зможе отримати його у перевізника. 

 У операціях з використанням акредитивної форми розрахунків 

використовуються наступні документи: морський/океанський коносамент, 

морська транспортна накладна, коносамент чартерного перевезення, документ 

повітряного транспорту (перевезення),  автомобільні, залізничні або внутрішньо 

водні транспортні документи, документ про відправлення товарів поштою, 

транспортні документи, видані фрахтовими компаніями, страхові документи та 

інші документи. 

Документарний акредитив є формою розрахунків, яка є більш вигідною 

для експортера завдяки високій надійності платежу і більш швидкому 

отриманню експортної виручки.  

Однак, оскільки банк-емітент згідно з умовами акредитиву бере на себе 

певні ризики, пов’язані з можливістю неплатежу з боку імпортера, то вартість 

банківських послуг у рамках акредитивної форми розрахунку є вищою у 

порівнянні, наприклад, з інкасовою формою розрахунків. Умови оплати 

банківських послуг, як і , власне, саме рішення щодо використання тієї чи іншої 

форми розрахунків, визначаються ще при укладенні зовнішньоекономічного 

контракту. Найчастіше вартість банківських послуг оплачується контрагентами 

кожним своєму банку. 
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Акредитив відокремлений від зовнішньоекономічної угоди. Банки під час 

операцій з акредитивами мають справу лише з документами і не відповідають за 

їх відповідність товарам чи послугам. 

Механізм реалізації акредитивної форми розрахунків 

 Механізм реалізації акредитивної форми міжнародних розрахунків 

передбачає наступні кроки (подано приклад непокритого акредитива): 

 експортер інформує імпортера про готовність товарів до 

відвантаження і просить виставити на його користь акредитив; 

 імпортер дає вказівку своєму банку (банку-емітенту) щодо відкриття 

акредитиву на користь експортера (бенефіціара); 

 банк імпортера за посередництвом банку експортера (виконуючого 

банку) інформує експортера про відкриття на його користь акредитиву та про 

його умови; 

 експортер відвантажує товар на адресу імпортера; 

 експортер передає виконуючому банку документи на товар; 

 виконуючий банк перевіряє відповідність наданих документів умовам 

акредитива і відправляє їх до банку-емітента; 

 банк-емітент також перевіряє ці документи і перераховує необхідну 

суму валюти на коррахунок виконуючого банку; 

 виконуючий банк зараховує ці гроші на рахунок експортера; 

 банк імпортера відправляє документи на товар імпортеру; 

 імпортер перевіряє отримані документи на відповідність їх умовам 

акредитива і приймає їх для акцепта; 

 банк імпортера списує гроші з рахунку імпортера. 

Розрізняють кілька способів виконання розрахунків за допомогою 

акредитива. 

Виконання акредитиву шляхом платежу за пред’явленням передбачає, 

що оплата товарів (послуг, робіт) бенефіціара відбувається безпосередньо після 

надання необхідних документів до виконуючого банку, за умови дотримання 

умов акредитиву. 

Виконання акредитиву шляхом платежу зі відстрочкою передбачає 

отримання отримання платежу бенефіціаром не при наданні документів, через 

певний проміжок часу, зазначений у акредитиві. При поданні документівмпо 

акредитиву, бенефіціар отримує письмову згоду банку-емітента або 

підтверджуючого банку здійснити платіж у вказаний термін. Таким чином, 

імпортер отримує документи раніше. 

Виконання акредитиву шляхом акцепта. У випадку використання 

переказних векселів (тратт) ключовою умовою поставки товарів бенефіціаром є 

їх акцепт. Для цього експортер виписує тратту на банк-емітент, на 

підтверджуючий банк чи на покупця. Використання тратт у даному випадку дає 

імпортеру можливість ще до настання строку платежу реалізувати товар та за 

рахунок виручки сплатити по акредитиву. 
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Виконання акредитиву шляхом негоціації передбачає, що банк-емітент 

надає бенефіціару (експортеру) повноваження виставити вексель на нього або на 

наказодавця за акредитивом (імпортера). Негоціація – це купівля та/або 

врахування переказних векселів та/або документів, передбачених умовами 

акредитива, негоціюючим банком. Негоціюючий банк – це банк, якому банк-

емітент акредитива надав повноваження купити та/або врахувати переказні 

векселі та/або документи, передбачені умовами акредитива. Акредитиви з 

негоціацєю можуть оплачуватися як терміново, так і при настанні строку 

платежу. Розрізняють вільну та обмежену негоціацію. Вільна негоціація 

передбачає, будь-який банк може виступати у ролі негоціюючого. 

Одним з поширених механізмів розрахунків за акредитивами є 

міжбанківське рамбурсування. Міжбанківське рамбурсування – це механізм 

організації відшкодування виконуючому банку грошових коштів, виплачених 

ним по акредитиву, шляхом пред’явлення вимоги про відшкодування коштів 

рамбурсуючому банку.  

Банк-емітент акредитива звертається до іншого банку (який виступає 

рамбурсуючим банком) з вимогою здійснити платіж виконуючому 

(підтверджуючому) або іншому банку згідно з наданими платіжними 

інструкціями. Це повідомлення називають рамбурсною вимогою. Інструкції та 

повноваження що надані банком-емітентом рамбурсуючому банку здійснити 

відшкодування за акредитивом банку, який надав рамбурсну вимогу, або на 

вимогу банку-емітента акцептувати та оплатити переказний вексель (тратту), 

виставлену на рамбурсуючий банк називають рамбурсним повноваженням. 

Таким чином, рамбурсуючий банк - це той банк, якому банк-емітент надав 

повноваження забезпечити відшкодування за акредитивом підтверджуючому 

(виконуючому) або іншому банку.  

Коли рамбурсуючий банк на прохання банку-емітента зобов’язується 

оплатити рамбурсну вимогу, виставлену виконуючим (підтверджуючим) банком 

за умови її відповідності положенням рамбурсного зобов’язання, або 

акцептувати та оплатити переказний вексель (тратту), виставлений на 

рамбурсуючий банк вважається, що він прийняв на себе рамбурсне 

зобов’язання. 

Потім рамбурсуючий банк, відшкодувавши кошти виконуючому банку, 

вимагає відшкодування від банку-емітента. 

Види акредитивів 

Банк-емітент може відкривати акредитиви різних видів. Їх можна 

класифікувати за різними ознаками. Так, з позиції резидентності наказодавця за 

акредитивом та банку-емітента розрізняють експортний та імпортний 

акредитиви. Експортним акредитивом вважається  акредитив, який 

відкривається іноземним банком-емітентом на користь бенефіціара-нерезидента. 

Імпортним акредитивом є акредитив, який відкривається банком-емітентом на 

користь бенефіціара, розташованого за межами країни або в її межах за умови 

відкриття трансферабельного (переказного) акредитива.  
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З точки зору покриття розрізняють наступні види акредитивів: 

 покритий -  акредитив,  для  здійснення  платежів   за   яким завчасно  

бронюються  кошти  платника  в  повній  сумі на окремому рахунку в банку-

емітенті або у виконуючому банку.  Кошти  заявника акредитива  бронюються  

на  аналітичному  рахунку  "Розрахунки  за акредитивами" відповідних 

балансових рахунків (далі в цій главі  - аналітичний рахунок "Розрахунки за 

акредитивами"); 

 непокритий - акредитив,  оплата за яким (якщо тимчасово немає 

коштів  на  рахунку  платника)  гарантується  банком-емітентом  за рахунок 

банківського кредиту.  

За однакою відкличності розрізняють відкличні  та  безвідкличні 

акредитиви.  Це зазначається на кожному акредитиві.  Якщо немає такої 

позначки, то акредитив є безвідкличним.  

Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-

емітентом  у  будь-який  час  без попереднього повідомлення бенефіціара 

(наприклад, у разі  недотримання  умов, передбачених договором,  дострокової 

відмови банком-емітентом від гарантування платежів за  акредитивом). 

Відкликання  акредитива не створює зобов'язань банку-емітента перед 

бенефіціаром.  

Якщо виконуючий банк не є банком-емітентом, то зміна умов відкличного 

акредитива або його анулювання відбуваються лише після отримання від 

виконуючого банку відповідного повідомлення,  яким підтверджується те, що до 

часу зміни  умов або анулювання акредитива документи за акредитивом не були 

подані. 

У випадку відкликання відкличного акредитива банк-емітент 

зобов'язаний: 

 надати відшкодування іншому банку, уповноваженому ним на 

здійснення платежу по пред'явленню, акцепту або негоціації по відкличному 

акредитиву, за будь-який платіж, акцепт або негоціацію, проведені цим банком 

до одержання ним повідомлення про зміну або ануляцію, проти документів, які 

за зовнішніми ознаками відповідають умовам акредитива; 

 надати відшкодування іншому банку, уповноваженому ним на 

здійснення  платежу з розстрочкою по відкличному акредитиву,  якщо цей банк 

до одержання ним  повідомлення  про  зміну  або  ануляцію прийняв документи,  

які за зовнішніми ознаками відповідають умовам акредитива. 

Всі акредитиви повинні ясно вказувати, чи виконуються вони шляхом 

платежу по пред'явленню, платежу з розстрочкою, акцепту або негоціації. 

Якщо тільки в акредитиві не   передбачається банк-емітент як єдиний 

виконавець акредитива,  то  всі  акредитиви повинні  містити  в  собі  вказівку  на  

банк ("виконуючий банк"), уповноважений провести платіж,  платіж з 

розстрочкою, акцепт тратт або   негоціацію. Якщо акредитив  передбачає  вільну  

негоціацію (негоціацію по пред'явленню), то будь-який банк є виконуючим. 
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Безвідкличний акредитив - це акредитив,  який може  бути анульований  

або умови якого можуть бути змінені лише за згодою на це бенефіціара, на 

користь якого він був відкритий. Безвідкличний акредитив,  що підтверджений 

виконуючим банком, не може бути змінений або анульований без згоди 

виконуючого банку. Безвідкличний акредитив   -  це  зобов'язання  банку-

емітента сплатити  кошти  в  порядку  та  в   строки,   визначені   умовами 

акредитива,  якщо документи,  що передбачені ним, подано до банку, 

зазначеному в акредитиві,  або банку-емітента та дотримані  строки та умови 

акредитива. Це зобов’язання передбачає: 

 якщо   акредитив  передбачає  платіж  по  пред'явленню  - платити по 

пред'явленню; 

 якщо акредитив передбачає платіж з розстрочкою - платити в строк, 

визначений у відповідності з вказівками акредитива; 

 якщо акредитив передбачає акцепт: (банкам-емітентам)  -  акцептувати   

тратти,   виставлені бенефіціаром на банк-емітент, та оплатити їх з настанням 

строку; або (іншим банкам) - акцептувати та оплатити в строк платежу тратти,  

представлені бенефіціаром на банк-емітент у тому випадку, якщо  банк-трасат,  

вказаний  в  акредитиві,  не  акцептує тратти, виставлені на нього,  або  оплатити 

тратти,  акцептовані,  але  не оплачені таким банком-трасатом у строк 

передбачений траттою; 

 якщо акредитив передбачає  негоціацію  -  оплатити,  без обороту на   

трасантів   та/або   сумлінних   держателів,  тратти, представлені  бенефіціаром  

та/або  документи,   представлені   по акредитиву.  Акредитив не повинен 

передбачати виставлення тратт на заявника.  Якщо акредитив все-таки 

передбачає виставлення тратт на заявника, банки розглядатимуть такі тратти як 

додаткові документи. Негоціація – це купівля та/або врахування переказних 

векселів та/або документів, передбачених умовами акредитива, негоціюючим 

банком. Негоціюючий банк – це банк, якому банк-емітент акредитива надав 

повноваження купити та/або врахувати переказні векселі та/або документи, 

передбачені умовами акредитива. 

За ознакою підтвердженості розрізняють підтверджений та 

непідтверджений акредитиви. 

Підтвердження   акредитива   іншим   банком (підтверджуючим банком)   

по   уповноваженню   або   на   прохання банку-емітента становить   тверде   

зобов'язання   підтверджуючого банку, на  додаток  до зобов'язання банку-

емітента,  за умови,  що передбачені  документи  представлені  

підтверджуючому  банку   або іншому вказаному банку та дотримані строки та 

умови акредитива. Непідтверджений акредитив не містить такого зобов’язання. 

Таким чином, підтверджуючий банк - це банк, який додає своє власне платіжне 

зобов’язання до зобов’язання банку-емітента здійснити 

платіж/акцептувати/негоціювати проти подання документів згідно з умовами 

акредитива. 
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З точки зору подільності розрізняють подільні та неподільні акредитиви. 

Подільний акредитив передбачає виплату певних узгоджених у контракті сум 

після кожної часткової поставки. Такий різновид використовується якщо 

продукція, що постачається, є однорідною, і у разі не завершення всіх поставок 

втрати імпортера будуть відносно незначними. Неподільний акредитив 

передбачає, що вся належна експортеру сума буде виплачена після завершення 

всіх поставок. Такий вид акредитива використовується при постачанні 

пов’язаних між собою партій продукції, наприклад, технологічно пов’язаного 

обладнання. Адже у даному випадку імпортеру важливо отримати всі партії 

продукції. 

За способом використання акредитиви поділяються на документарні 

(товарні) і грошові (фінансові). Останні характерні тим, що не передбачають 

надання документів на товар. У більшості країн терміни «документарний 

акредитив» і «комерційний акредитивний лист» є синонімами. Однак в деяких 

країнах , наприклад у США, Великобританії чи Китаї, технологія їх реалізації 

відрізняється. Зокрема, комерційні акредитивні листи банк-емітент спрямовує 

безпосередньо до бенефіціара, а останній може для передачі документів 

скористатися послугами цього банку, чи обрати інший на свій розсуд. 

 З точки зору можливості переказу акредитиву розрізняють 

трансферабельні (переказні) та нетрансферабельні (не переказні) 

акредитиви. 

Трансферабельним (переказним) акредитивом є акредитив,  по якому   

бенефіціар   (перший   бенефіціар)   може   просити  банк, уповноважений  

платити,   видати   зобов'язання   про   платіж   з розстрочкою,  акцептувати або 

негоціювати (трансферабельний банк), або  у  разі  вільної  негоціації  

акредитива,   банк   спеціально уповноважений   в  акредитиві  як  

трансферабельний  банк,  -  щоб акредитивом могли користуватися  повністю  

або  частково  один  чи кілька інших бенефіціарів (другі бенефіціари). По-суті, 

цей акредитив дає право першому бенефіціару наказати виконуючому банку 

здійснити платіж на всю суму чи її частину другому бенефіціару. Цей різновид є 

доцільним коли продавець не є постачальником всієї партії товарів і взяв 

зобов’язання швидко розплатитися зі своїми кредиторами чи субпідрядниками, 

або коли перший бенефіціар не постачає товар сам, а є посередником. У тексті 

акредитива повинна бути вказівка на те, що акредитив є переказним, інакше 

права переказу немає.  

Бенефіціар, що інструктує авізуючий банк стосовно переказу частини 

коштів переказного акредитива третій особі називається цедентом. Третю особа 

(у разі застосування акредитиву), на користь якого переводяться кошти 

переказного акредитиву називають цесіонарієм. 

До трансферабельного акредитив дещо подібний компенсаційний 

акредитив, який також передбачає залучення до схеми розрахунків другого 

бенефіціару. Це домовленість між банком і бенефіціаром по акредитиву (який, 

як правило є посередником у реалізації товарів) про відкриття другого 
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акредитива на користь фактичного постачальника (другого бенефіціара) за 

умови, що перший акредитив (не переказний) використовується як гарантія 

випуску другого акредитива для покриття угоди. Тобто, по-суті, компенсаційний 

акредитив насправді є двома акредитивами. Він використовується у випадках 

коли покупець не погоджується на переказний акредитив і/чи наполягає, щоб 

акредитив був виставлений надійним, на його думку, банком у його країні. 

Компенсаційний акредитив має багато спільного з трансферабельним 

акредитивом, однак у випадку компенсаційного акредитив йдеться про дві 

окремі угоди. 

Револьверний (відновлювальний) акредитив передбачає, що у межах 

загального терміну використання акредитиву його сума відновлюється, які 

тільки імпортер відшкодує банку-емітенту платежі, виконані за ним, експортеру. 

Такий акредитив використовується у випадку коли експортер здійснює регулярні 

поставки товарів одному і тому ж імпортеру чи коли здійснюється періодична 

поставка певних партій товарів через узгоджені проміжки часу. 

Акредитив з червоним застереженням – це акредитив ці спеціальною 

умовою (яка раніше вносилася червоним чорнилом), яка дозволяє авізуючому 

або підтверджуючому банку надати аванс бенефіціару до надання вказаних у 

акредитиві документів. Авізуючий банк – банк який повідомляє бенефіціара про 

відкриття на його користь акредитиву і перевіряє достовірність повідомлення 

про виставлення акредитиву. Авізуючим банком може бути банк-емітент, 

виконуючий банк або будь-який інший банк. Розрізняють два типи червової 

умови: 

 забезпечена – аванс здійснюється проти зобов’язання бенефіціара 

закупити товари і надати у банк відповідні документи (розписки, складські 

квитанції та ін.); 

 незабезпечена – аванс надається проти заяви бенефіціара без будь-яких 

зобов’язань з його боку. 

Виплата авансу здійснюється з коштів банку-кореспондента, але під 

відповідальність банку-емінента. 

 Транзитний акредитив – передбачає, що банк-емітент вимагає від 

банку-посередника в одній країні підтвердити або авізувати акредитив на 

користь бенефіціара - резидента іншої країни. Серед причин використання цього 

виду є відсутність кореспондентських відносин між банками експортера і 

імпортера чи відсутність зв’язку між цими банками внаслідок, наприклад, 

політичних розбіжностей між країнами. 

 Резервні акредитиви (стенд-бай) використовуються у тих випадках, 

коли місцеве законодавство не дозволяє банкам видавати гарантії платежу. 

Перевагою цього різновиду є те що вони регулюються «Уніфікованими 

правилами та звичаями для документарних акредитивів» у той час, як банківські 

гарантії підлягають дії національного законодавства. Резервні акредитиви 

використовуються для гарантії платежів у разі настання чи ненастання певної 

події. Наприклад, у зовнішньоторговельному контракті можна зазначити, що у  
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випадку поставки товарів продавцем раніше (з вказівкою конкретного терміну), 

то покупцем йому буде виплачена додаткова сума з резервного акредитива. А за 

саму поставку продавець отримає гроші зі звичайного акредитива. Резервні 

акредитиви часто використовуються у США замінюючи там банківські гарантії. 

 

 

 

3. ВАЛЮТНІ КЛІРИНГИ ТА ЇХНІ ФОРМИ 

Валютні кліринги — це взаємні угоди між урядами різних держав про 

обов’язковий взаємозалік міжнародних вимог та зобов’язань.  

Відмінності валютного клірингу від внутрішнього міжбанківського 

клірингу: 

по-перше, заліки за внутрішнім клірингом між банками відбуваються в 

добровільному порядку, а за валютним клірингом — в обов’язковому: у разі 

існування клірингової угоди між країнами експортерами й імпортерами цих 

країн не мають права відхилятися від розрахунків за клірингом; 

по-друге, за внутрішнім клірингом (тобто, коли рахунки здійснюються в 

одній валюті) сальдо заліку відразу перетворюється в гроші, а при валютному 

клірингу виникає проблема погашення сальдо — бо в розрахунках беруть участь 

країни з різною валютою, тому необхідно перерахування з однієї валюти в іншу. 

Цілі валютного клірингу різні залежно від валютно-економічного 

становища країни: 

вирівнювання платіжного балансу без витрат золотовалютних резервів; 

отримання пільгового кредиту від контрагента, який має активний 

платіжний баланс; 

відповідні заходи на дискримінаційні дії іншої держави (наприклад, 

Великобританія ввела кліринг у відповідь на призупинення платежів Німеччини 

англійським кредиторам у 30-х роках); 

безповоротне фінансування країною з активним платіжним балансом 

країни з пасивним платіжним балансом. 

Характерною рисою валютних клірингів є заміна валютного обороту  

з-за кордоном розрахунками в національній валюті з кліринговими банками, які 

здійснюють кінцевий залік взаємних вимог і зобов’язань. 

Кліринг — головний, але не єдиний вид платіжної угоди. Платіжні угоди 

між державами регулюють різноманітні питання міжнародних розрахунків, 

зокрема порядок використання валютних надходжень, стан платіжного балансу і 

його окремих статей, взаємне надання валют для поточних платежів, режим 

обмеженої конвертованості валют тощо.  

За клірингових розрахунків можливі заморожування валютної виручки 

(неконвертований кліринг) та втрати від зміни валютного курсу. 

Форми валютного клірингу 

Форми валютного клірингу можуть бути різноманітними і 

класифікуватися за такими основними ознаками: 



117 

 

1) Залежно від числа країн-учасниць кліринг буває: 

двосторонній; 

багатосторонній (три і більше країн). Прикладом є Європейський 

платіжний союз, що функціонував з червня 1950 р. до грудня 1958 р. У ньому 

брало участь 17 країн Західної Європи. Він був створений за ініціативою і за 

підтримкою США, які використовували його для подолання валютних бар’єрів, 

що заважали проникненню американського капіталу, для розподілу допомоги за 

«планом Маршалла» і вторгнення долара в міжнародні розрахунки Західної 

Європи; 

міжнародний — не створений, хоча проект його був розроблений Дж. М. 

Кейнсом в 1943 р — проект Міжнародного клірингового союзу (МКС). 

Міжнародні клірингові розрахунки передбачалися для взаємного заліку вимог і 

зобов’язань і міждержавного валютного регулювання. Кейнс розглядав 

міжнародний кліринг як засіб подолання міждержавних суперечностей. 

Проект МКС передбачав певні принципи. 

1. Членами його повинні були бути центральні банки, які зобов’язані 

надавати керуючим органам будь-яку інформацію. МКС відкривав би їм поточні 

рахунки в банкнотах — світові кредитні гроші — і здійснював взаємні 

безготівкові розрахунки між ними, а також спостерігав за обґрунтованим 

випуском банкнот. 

2. МКС повинен був випустити замість золота банкноти, які 

прирівнювалися б до певної кількості золота і служили б базою для певних 

валютних паритетів і покриття дефіциту платіжних балансів, тобто для 

міждержавних розрахунків. Антизолота спрямованість проекту МКС, 

заснованого на міжнародній розрахунковій валютній одиниці, відображала 

інтереси Великобританії і забезпечувала незалежність її валютної політики від 

США, де в цей період було зосереджено до 75 % офіційних запасів золота 

капіталістичного світу. 

3. Сальдо взаємних розрахунків через МКС повинно було за проектом 

покриватися за допомогою автоматичних взаємних кредитів країн-членів. З цією 

метою передбачалося відкриття кредиту країнами-членами у формі овердрафту 

(понад залишок на поточних рахунках) без попереднього депонування золота чи 

іноземної валюти. 

4. Для кожної країни мала встановлюватися квота у розмірі 75 % 

середнього обсягу її зовнішньої торгівлі за три передвоєнні роки не залежно від 

розміру її офіційного золотого запасу і національного доходу. Це відповідало 

прагненням Великобританії забезпечити собі домінуюче становище у 

післявоєнній світовій валютній системі. 

5. У проекті Кейнса було зроблена особлива обмовка про роль МКС у 

закріпленні валютних зон, особливо стерлінгової, відповідно до інтересів 

англійських монополій, які використовували своє валютне угрупування як засіб 

боротьби за ринки збуту і джерела сировини. 



118 

 

6. За задумом Кейнса, квота мала бути інструментом регулювання 

заборгованості країни МКС, який виступав одночасно кредитором і боржником. 

Основна ідея проекту МКС проста: валютна виручка однієї країни має 

використовуватися іншою країною, але запропоновані Кейнсом шляхи її 

здійснення складні. 

Таким чином, проект МКС відповідав насамперед інтересам 

Великобританії. У результаті обговорення на Бреттон-вудській конференції цей 

проект зазнав гострої критики з боку США, і офіційно переміг «план Уайта» про 

післявоєнну реформу світової валютної системи. 

2) За обсягом операцій кліринг буває: 

повний кліринг, тобто кліринг на повну суму розрахунку; 

кліринг, що охоплює 95 % платіжного обороту; 

частковий кліринг, що поширюється на певні операції. 

3) За способом регулювання сальдо розрізняють кліринг: 

з вільно конвертованим сальдо; 

з умовною конверсією; 

неконвертовані, сальдо за якими не може бути обмінене на іноземну 

валюту і погашається переважно товарними поставками. 

Регулювання сальдо при клірингових розрахунках здійснюється в такі 

строки: 

або в період дії клірингової угоди (якщо ця умова порушена, то подальші 

поставки призупиняються); 

або після строку дії клірингової угоди (наприклад, через шість місяців 

сальдо погашається товарними поставками, у разі порушення цієї умови 

кредитор має право вимагати проплати сальдо конвертованою валютою). 

Ліміт заборгованості за сальдо клірингового рахунку залежить від розміру 

товарообороту і звичайно фіксується на рівні 5—10 % його обсягу, а також від 

сезонних коливань товарних поставок (у цьому випадку ліміт вищий). Даний 

ліміт визначається можливістю отримання кредиту у контрагента. Кредит по 

клірингу в принципі взаємний, але на практиці переважає одностороннє 

кредитування країнами із активним платіжним балансом країн з пасивним 

сальдо балансу міжнародних розрахунків. 

Сальдо неконвертованого клірингу має подвійне значення: 

Є регулятором товарних поставок, тому що досягнення ліміту дає право 

кредитору призупинити відвантаження товарів; іноді експортери стають у чергу 

в очікуванні, коли з’явиться вільний ліміт на кліринговому рахунку; 

Визначає суму, вище якої нараховуються проценти різними засобами: на 

всю суму заборгованості; на суму, що перевищує ліміт: диференційовано у міру 

зростання; іноді застосовується ставка з прогресивною шкалою, для того, щоб 

експортер був зацікавлений не допускати більшого боргу за клірингом. 

Валюта клірингу може бути будь-якою. Іноді застосовуються дві валюти 

чи міжнародна розрахункова валютна одиниця (наприклад, епуніт в 

Європейському платіжному союзі). 
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З економічного погляду немає значення, в якій валюті здійснюються 

клірингові розрахунки, якщо використовується одна валюта. 

Під час розрахунків через валютний кліринг гроші виконують такі 

функції: міри вартості; засобу платежу. 

Під час взаємного заліку вимог без утворення сальдо гроші виступають як 

ідеальні. 

Під час клірингових розрахунків виникають дві категорії валютного 

ризику: заморожування валютної виручки у разі неконвертованого клірингу; 

втрати у разі зміни курсу. 

Обсяги товарообороту і клірингу практично ніколи не збігається у таких 

випадках: при частковому клірингу, якщо товарооборот перевищує обсяг 

клірингових розрахунків; при повному клірингу — навпаки, тому що по 

клірингу проходять поточні і фінансові операції платіжного балансу, у тому 

числі угоди з цінними паперами. 

Валютні кліринги здійснюють подвійний вплив на зовнішню торгівлю, 

який полягає в тому, що: 

з одного боку, вони пом’якшують негативні наслідки валютних обмежень, 

дають можливість експортерам використовувати валютну виручку. 

з іншого боку, при цьому доводиться регулювати зовнішньоторговельний 

оборот з кожною країною окремо, а валютну виручку можна використовувати 

тільки в тій країні, з якою укладено клірингову угоду. Отже для експортера 

валютний кліринг невигідний. До того ж замість виручки у конвертованій валюті 

вони отримують національну валюту. Тому експортери шукають шляхи обходу 

валютних клірингів, у тому числі маніпуляції з цінами у формі: 

заниження контрактної ціни у розрахунку-фактурі (подвійний контракт), з 

тим, щоб частина валютної виручки надійшла у вільне розпорядження 

експортера і при цьому обминула органи валютного контролю; 

відвантаження товарів у країни, з якими не укладення клірингова угода; 

кредитування іноземного покупця на строк, який розрахований на 

призупинення дії клірингової угоди.  

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних контрактів 

Основним документом, що регулює міжнародну операцію, є міжнародний 

комерційний контракт. Він охоплює узгоджені в процесі переговорів 

контрагентів міжнародної операції валютно-фінансові та платіжні умови: валюту 

ціни та спосіб визначення ціни; валюту платежу та курс перерахунку валюти 

ціни у валюту платежу, якщо вони різняться; умови та форми розрахунків; 

банки, що будуть здійснювати ці розрахунки; строки платежу. 

Валюта ціни — валюта, в якій визначається ціна міжнародного 

контракту. У міжнародній контрактній практиці існує кілька способів 

визначення цін на товари, а саме: тверда фіксація ціни в контракті, плаваюча 

фіксація ціни, встановлення принципу визначення ціни, змінна ціна, змішана 

форма ціни. 
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Валюта платежу — це валюта, в якій сплачуються зобов’язання покупця. 

Якщо валюта ціни та валюта платежу не збігаються, у контракті встановлюються 

умови перерахунку: курс відповідного платіжного засобу, час перерахунку, курс 

перерахунку. 

Умови платежу визначають порядок та строки оплати вартості товару. 

Розрізняють готівкові платежі, розрахунки в кредит, авансовий платіж, кредит з 

опціоном, тобто правом вибору готівкового платежу. 

 

4. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС.   

Платіжний баланс – це співвідношення між сумою грошових 

надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею 

платежів за кордон протягом певного періоду. 

Розробка і складання платіжного балансу є обов’язковою умовою для всіх 

країн – членів Міжнародного валютного фонду і базується на єдиній методології 

відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної 

інформації.  

Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: 

рахунком поточних операцій і рахунком операцій з капіталом і фінансових 

операцій. 

Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними 

цінностями, які відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також 

операції, пов’язані з безоплатним наданням або одержанням цінностей, які 

призначені для поточного використання. У структурі поточного рахунку 

виділяються чотири основні компоненти: товари, послуги, доходи та поточні 

трансферти. Стаття «Товари» формується на основі даних Держкомстату, яка 

базується на даних вантажних митних декларацій та звітах підприємств про 

товари, які не проходять митне декларування (наприклад, риба, виловлена в 

нейтральних водах і продана за кордоном, товари, придбані в портах 

перевізниками тощо). Стаття “Послуги” складається з трьох основних 

компонентів: транспорт, подорожі та інші послуги. «Транспортні послуги» 

включають перевезення пасажирів і вантажів, а також інші послуги, що 

виконуються морським, повітряним та іншими видами транспорту. Стаття 

«Подорожі» охоплює товари та послуги, що були придбані приїжджими, якщо 

тривалість їхнього перебування в країні не перевищує одного року. Інші послуги 

охоплюють послуги зв’язку, будівельні, страхові, фінансові, комп’ютерні та 

інформаційні послуги, роялті та ліцензійні послуги, послуги реклами та 

маркетингу, наукові та конструкторські розробки, інші ділові послуги, а також 

урядові послуги, що не включені до інших категорій. Стаття “Доходи” 

складається з оплати праці та доходів від інвестицій. Оплата праці включає 

заробітну плату й інші доходи, отримані резидентами країни за роботу, виконану 

за межами її економічної території (мешканці прикордонних районів, сезонні 

робітники, персонал міжнародних організацій тощо). Доходи від інвестицій 

охоплюють надходження та сплату доходів від прямих, портфельних та інших 



121 

 

інвестицій, а також надходження від резервних активів.  Трансферти 

характеризують таку передачу матеріальних та фінансових цінностей 

резидентам від нерезидентів і навпаки, яка не передбачає компенсації у вигляді 

певного вартісного еквівалента.  

Рахунок операцій з капіталом охоплює всі операції, що включають 

одержання або оплату капітальних трансфертів (трансферти на інвестиційні цілі, 

прощення боргу, перекази мігрантів тощо), а також придбання або реалізацію 

нефінансових активів та прав власності, таких як, наприклад, торгові марки, 

патенти, авторські права, права на видобуток корисних копалин та інші.  

У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких 

відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги 

країни, або, іншими словами, виникнення та погашення фінансових зобов’язань 

між резидентами та нерезидентами. Фінансовий рахунок поділяється на дві 

класифікаційні групи, що охоплюють операції з фінансовими активами 

(активи) та операції з фінансовими зобов’язаннями (пасиви). Обидві групи у 

свою чергу поділяються на три функціональні категорії: прямі, портфельні та 

інші інвестиції. До складу активів відноситься також така категорія, як резервні 

активи.  

Прямі інвестиції поділяються на акціонерний капітал, реінвестовані 

доходи та інший капітал (кредити підприємствам прямого інвестування).  Прямі 

інвестиції – це категорія міжнародної діяльності, яка відображає прагнення 

інституційної одиниці – резидента однієї країни справляти стійкий вплив на 

діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Вкладення коштів, 

майна, цінних паперів тощо класифікуються як прямі інвестиції, якщо вони 

забезпечують 10 або більше відсотків участі у статутному капіталі підприємства 

і (або) істотну участь в управлінні його діяльністю.  

До портфельних інвестицій відносять цінні папери, що дають право на 

участь у капіталі, та боргові цінні папери, до складу яких входять облігації та 

інші довгострокові боргові цінні папери, інструменти грошового ринку та 

похідні фінансові інструменти. До складу портфельних інвестицій включаються 

такі основні види інструментів: акції та інші форми участі в капіталі, облігації та 

інші боргові цінні папери, інструменти грошового ринку та  похідні фінансові 

інструменти.  

До категорії «інші інвестиції» входять торгові та банківські кредити, 

позики, включаючи кредити та позики МВФ та міжнародних фінансових 

організацій, угоди про фінансовий лізинг, готівкова валюта та депозити, а також 

інші короткострокові активи/пасиви.  

Резервні активи – найважливіша складова частина фінансового рахунку – 

включають зовнішні активи країни, що знаходяться під контролем органів 

грошово-кредитного регулювання та в будь-який час можуть бути використані 

для прямого фінансування дефіциту платіжного балансу або для здійснення 

інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки курсу національної валюти. 

До резервних активів відносять такі статті: монетарне золото, спеціальні права 
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запозичення, резервна позиція в МВФ, активи в іноземній валюті, що 

складаються з готівкових коштів, депозитів, цінних паперів та інших вимог.  

Якщо загальна сума платежів з міжнародних операцій країни відповідає 

бюджету, то такий стан називається рівновагою платіжного балансу. Коли ж 

держава не може підтримувати рівень витрат відповідно до бюджету, то 

спостерігається нерівновага платіжного балансу. 

Будь-яка операція, що призводить до платежу, проведеного громадянами 

даної країни (чи урядом), є витратною статтею балансу (–), а та, що веде до 

отримання громадянами країни (чи урядом) коштів, є прибутковою статтею 

балансу (+). Перелік витратних та прибуткових статей наведено в табл. 9.1. 

Таблиця 9.1 
Прибуткові (+) та витратні (–) статті балансу  

міжнародних рахунків 

Прибуткові статті (+) 

(джерела грошових коштів) 

Витратні статті (–) 

(способи використання грошових 

коштів) 

Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг 

Приплив капіталу Вивезення капіталу 

Приватні та державні дари з-за кордону Дари за кордон 

Транспортні послуги, що надані 

нерезидентам 

Використання транспорту інших держав 

Витрати іноземних туристів у даній країні Витрати на туризм за кордоном 

Військові витрати інших держав Військові витрати за кордоном 

Проценти та дивіденди, отримані з-за 

кордону 

Проценти та дивіденди, що 

виплачуються нерезидентам 

Продаж активів даної країни нерезидентам Придбання іноземних активів 

(наприклад, акцій, облігації та 

нерухомості) 

Депозити нерезидентів у депозитних 

установах даної країни 

Депозити в іноземних депозитних 

установах 

Продаж золота нерезидентам Придбання золота за кордоном 

Продаж національної валюти нерезидентам Купівля іноземної валюти 

У платіжному балансі використовується принцип подвійного запису; 

кожна операція має дві сторони — дебет та кредит. Відповідно до цієї облікової 

системи загальна сума на дебеті завжди повинна дорівнювати загальній сумі на 

кредиті. Ця рівність дебету та кредиту не має спеціального значення, але 

ґрунтується на обліковій логіці, що дебетові суми (виплати) мають дорівнювати 

кредитним сумам (надходженням). Облікова системам платіжного балансу 

використовується економістами як механізм проведення оцінок та інструмент 

аналізу. 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття «міжнародні розрахунки» та назвіть їхні форми. 

2. Що таке акредитив? 

3. Які ви знаєте форми, види та конструкції акредитиву? 
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4. Визначте поняття «валютного кліринг», назвіть його форми. 

5. Що таке валюта ціни та платежу? 

6. Які ви знаєте умови платежу міжнародних контрактів ? 

7. Що таке платіжний баланс? Який його економічний зміст та основні категорії? 

8. Дайте характеристику основним способам використання інформації платіжного 

балансу. 

9. Розкрийте поняття структури платіжного балансу. 

10. Про що свідчить позитивне (негативне) сальдо торгового балансу? 

11. Що розуміють під рівновагою платіжного балансу? 

12. Дайте характеристику платіжного балансу України за минулий рік. 

13. Розкрийте основні методи оцінки платіжного балансу. 

 

ТЕМА 10. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ  

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

План 

1. Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів. 

2. Міжнародна фінансова політика та її реалізація. 

3. Наднаціональна координація міжнародних валютно-фінансових 

відносин.  

Ключові поняття: валютне регулювання, валютні обмеження, 

девальвація, девізна політика, диверсифікація валютних резервів, дисконтна 

політика, диспозитивні норми міжнародного права, імперативні норми 

міжнародного права, міжнародна конвенція, міжнародне приватне право, 

міжнародне публічне право, міжнародний звичай, норма міжнародного права, 

основні принципи міжнародного права, ревальвація.   

 

1. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ 

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

Міжнародне фінансове право — це система юридичних принципів та 

норм, що регулюють міжнародні фінансові відносини. Залежно від сфер дій 

розрізняють міжнародне публічне право та міжнародне приватне право. 

Взаємовідносини між суб’єктами міжнародного права регулюються 

нормами цього самого права, які, залежно від сили дії, бувають диспозитивні та 

імперативні. 

Для забезпечення реалізації норм міжнародного права діють санкції. 

Застосування санкцій є дуже слабким місцем у міжнародному праві, тому що в 

міждержавних відносинах немає таких інститутів (ідентичних 

внутрішньодержавним), які б могли (адекватно внутрішнім діям держав) 

гарантувати застосування міжнародних норм. Міжнародне право передбачає 

застосування санкцій самими державами індивідуально чи колективно, а також 

міжнародними організаціями, що наділені значними повноваженнями в цій 

сфері. Разом з тим держави мають право застосовувати різні дії дипломатичного 

характеру, включаючи розірвання дипломатичних відносин, обмеження 

економічних, фінансових, науково-технічних та інших зв’язків, а також часткову 
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або повну відмову від надання інформації про діяльність держави, обмеження 

доступу до інформації та її використання. 

Міжнародно-правові джерела (ст. 38 Статуту Міжнародного суду) 

 Загальні принципи права, визнані цивілізованими націями. 

 Міжнародні конвенції, загальні та спеціальні, що встановлюють 

правила, визнані державами, які конфліктують. 

 Міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної за правову 

норму. 

 Судові рішення та доктрини найкваліфікованіших спеціалістів з 

публічного права різних націй як додатковий засіб для визначення правових 

норм. 

Система міжнародних угод щодо фінансової діяльності містить: 

 Угоди про створення міжнародних (регіональних) організацій, 

основним предметом діяльності яких є забезпечення міжнародних валютно-

кредитних відносин (ураховуючи норми, викладені в статутах вказаних 

організацій): 

1) міждержавних, міжнародних та регіональних організацій; 

2) міжнародних (регіональних) міждержавних банків. 

 Угоди про міжнародні розрахунки, тобто про порядок здійснення 

розрахунків за торгові та неторгові операції у сфері міжнародних економічних 

відносин: 

1) платіжні угоди, у яких держави висловлюють свою волю 

відносно платежів у вільно або обмежено конвертованих валютах 

відповідно до законодавства, що діє в країнах — учасницях угод; 

2) клірингові угоди про взаємне зарахування боргів та вимог по 

зовнішньоекономічних операціях між державами без переказів 

валюти; 

3) платіжно-клірингові угоди. 

 Міжнародні кредитні угоди, тобто міждержавні угоди про надання 

кредитів, зокрема угоди про синдиційовані кредити, у визначеній валюті чи 

міжнародній рахунковій одиниці (ЄКЮ, СРД) або про поставку товару в кредит: 

 Міждержавні угоди про інвестиції (вкладення капіталів). 

 Міжнародні угоди про забезпечення фінансових зобов’язань суб’єктів 

міжнародної фінансової діяльності. 

 Інші міжнародні угоди про відносини майнового та немайнового 

характеру, що виникають за функціонування суб’єктів міжнародної фінансової 

діяльності, а також про порядок розгляду спорів між ними. 

 

2. МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ 

Міжнародна фінансова політика — це сукупність заходів і 

рекомендацій держави у сфері міжнародних фінансів. Реалізація міжнародної 

фінансової політики відбувається через укладення міжнародних угод, видання 

нормативних актів, усі форми державного регулювання фінансової сфери. 
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Міжнародна фінансова політика може бути довгостроковою та поточною. 

Довгострокова політика передбачає структурні зміни в галузі міжнародних 

фінансів. Поточна політика — це оперативне регулювання фінансових ринків. 

З функціонального погляду в структурі міжнародної фінансової політики 

можна виділити валютну, податкову, кредитну політики. Валютна політика — це 

сукупність заходів, що здійснюються у сфері міжнародних валютних та 

економічних відносин відповідно до поточних та стратегічних цілей країни. У 

процесі еволюції визначаються різні форми та завдання валютної політики: 

подолання валютної кризи та забезпечення валютної стабілізації, девальвація та 

ревальвація національної валюти, валютні обмеження, диверсифікація валютних 

резервів, установлення режиму валютних паритетів та курсів тощо. 

Кредитна політика — це політика, спрямована на регулювання 

міжнародних кредитних відносин. Ступінь втручання держави у сферу 

міжнародних кредитних відносин різний, але форми втручання у різних країнах 

майже однакові. На практиці існує протиріччя між обмеженістю національних 

форм регулювання та потребами сфери міжнародного кредитування. Спроби 

координації умов національного регулювання привели до розвитку 

міждержавного регулювання міжнародного кредиту, яке здійснюється у формі 

координації умов експортних кредитів та гарантій, узгодження розмірів 

допомоги країнам, що розвиваються, регламентації діяльності міжнародних 

валютно-кредитних та фінансових організацій. 

Податкова політика — інструмент державного регулювання експорту та 

імпорту товарів, послуг та капіталу. Вона діє через реалізацію норм податкового 

механізму, що застосовується до резидентів, які діють за кордоном, та до 

іноземних платників податків. Звичайно, міжнародні системи оподаткування 

різних країн відрізняються одна від одної, але є певні подібності і взаємні 

домовленості. Податкова політика може застосовуватись для обмеження чи 

сприяння надходжень у країну імпортних товарів, послуг та капіталу. 

 

3. НАДНАЦІОНАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 

Більшість країн здійснює політику, захищаючи власні інтереси. 

Об’єктивно існує ціла низка аргументів на користь співробітництва держав, а 

отже, і на користь наднаціональної координації їхньої міжнародної політики. 

Проведення взаємовигідної міжнародної політики можливе двома способами: 

співробітництвом у цій сфері (країни обмінюються інформацією про свої цілі, 

стратегії, економічну діяльність та ін.) чи через координацію міжнародної 

політики (країни визначають свою політику, керуючись взаємною вигодою). 

Координація регулювання фінансових ринків має своїх прибічників і 

супротивників. Розвиток комп’ютерних, телекомунікаційних і транспортних 

технологій дав можливість проводити арбітражні операції, що регулюються. Це 

операції кредитно-фінансових установ, спрямовані на використання різниці в 

нормативному регулюванні різних держав для переказу капіталів з країн із 
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жорстким режимом регулювання в країни, які мало в чому обмежують 

фінансову та банківську діяльність. Прибічники координації міжнародного 

фінансового регулювання виступають за відкритий доступ на фінансові ринки, 

за уніфікацію регулювання в різних країнах. Координація валютної політики 

реалізується в основному завдяки встановленню фіксованих обмінних курсів та 

проведенню контролю над світовою грошовою масою. Деякі економісти 

пропонують більш широкі та гнучкі правила координації валютної політики. 

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації створюються на 

базі багатосторонніх угод між державами. Їхні завдання — сприяти розвитку 

міжнародного валютно-фінансового співробітництва, підтримувати рівновагу 

платіжних балансів країн, що входять до них, регулювати курси їхніх валют, 

надавати кредити та гарантії. 

Один з найвдаліших експериментів сфери міжнародного співробітництва 

та координації політики — Банк міжнародних розрахунків (БМР). Його основне 

призначення — виконання функції розрахункової палати для центральних банків 

усього світу. Він є центром міжнародного співробітництва в банківській та 

валютній сферах. БМР організовує періодичні зустрічі експертів і конференції 

персоналу центральних банків та регулюючих органів країн-учасниць, надає 

інформацію про фінансові та валютні ринки, володіє базою статистичних даних 

щодо міжнародних банківських проблем. В останні роки в Європі зросли 

масштаби фінансової інтеграції та координації валютно-фінансової політики в 

межах ЄС. 
Запитання для самоперевірки 

1. Що таке норми міжнародного права та які вони бувають? 

2. Перерахуйте джерела норм міжнародного права. 

3. Схарактеризуйте систему міжнародних договорів щодо фінансової діяльності. 

4. Які проблеми виникають унаслідок дії міжнародних угод, що регламентують 

фінансову діяльність? 

5. Розкрийте поняття «міжнародне фінансове право». 

6. Що таке валютна політика та які є форми її прояву? 

7. Що таке ревальвація та девальвація валюти? 

8. Що таке диверсифікація валютних резервів? 

9. Наведіть приклади міжнародного співробітництва та координації валютно-

фінансової політики. 

 

ТЕМА 11. ЗАБОРГОВАНІСТЬ У СИСТЕМІ  

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

План 

1. Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу. 

2. Світова економіка та світовий борг. Криза світової заборгованості. 

3. Основні недоліки системи регулювання світових потоків капіталу. Роль 

міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього 

боргу. Управління зовнішнім боргом. 
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Ключові поняття: борг, заборгованість, зовнішній державний борг, 

коефіцієнт обслуговування боргу,  конверсія боргу, реструктуризація боргу, 

рефінансування боргу, сек’юритизація. 

 
1.  ГЕОПОЛІТИКА СВІТОВОГО БОРГУ. ПОКАЗНИКИ 

ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ. 

Заборгованість у системі міжнародних фінансів у першу чергу потрібно 

розглядати з політичного погляду, а лише потім з економічного та гуманного. 

Термін «геополітика світового боргу» охоплює характеристику геополітичної 

структури світу (рис. 11.1). Згідно вітчизняних та зарубіжних досліджень, у всі 

епохи існували геостратегічні та геополітичні держави. 

Регіональні лідери — це держави, що потенційно можуть впливати на 

свій регіон. 

Геостратегічні країни — це високорозвинені країни, політика яких 

спрямована на поширення впливу за межами власних кордонів. Їх, у свою чергу, 

розділяють на активні та пасивні. 

Геополітичні центри — це держави чи регіони, що мають важливе 

стратегічне місцезнаходження та володіють відповідними ресурсами, але 

вимушені захищатись від зазіхань геостратегічних країн, які прагнуть до 

перерозподілу цінностей. 

Геостратегічні
країни

Геополітичні
центри

Активні Пасивні

Регіональні
лідери

Узбекистан,
Індонезія, Чилі

Україна,
Азербайджан,

Південна Корея,
Туреччина, Іран

США, Росія,
Німеччина,

Франція, Китай

Великобританія,
Японія, Індія

Геополітична структура світу

 
Рис. 11.1. Геополітична структура світу 
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Показники зовнішнього боргу 

Зовнішній борг — це сума зобов’язань країни перед зовнішніми 

кредиторами за непогашеними зовнішніми позиками та несплаченими за ними 

процентами. Боргові зобов’язання з терміном погашення понад рік називають 

довгостроковими, з терміном погашення протягом поточного року — 

короткостроковими. За типом позичальника зовнішні боргові зобов’язання 

бувають державні, гарантовані державою та приватні. Державний борг виникає в 

разі, коли зовнішніми кредиторами є уряди інших країн, центральні банки, інші 

урядові інститути, міжнародні фінансові організації. Борг, гарантований 

державою, — це борг приватних банків, компаній тощо, гарантом сплати якого є 

держава в особі певних офіційних інститутів. Приватний борг — борг приватних 

фірм, компаній, банків тощо, який не гарантований державою. За типом 

кредитора виділяють офіційні та приватні борги. 

За методологією Всесвітнього банку визначають низку показників 

зовнішнього боргу для національної економіки, за якими можна зіставляти стан 

зовнішньої заборгованості різних країн. Серед них:  

1. Відношення загальної суми зовнішнього боргу до експорту товарів та 

послуг — EDIT / XGS. 

2. Відношення загальної суми зовнішнього боргу до валового 

внутрішнього продукту — EDIT / GNI. 

3. Відношення платежів з обслуговування боргу до експорту товарів та 

послуг — TDS / XGS. 

4. Відношення платежів з обслуговування зовнішнього боргу до валового 

внутрішнього продукту — INT / GNI. 

5. Відношення офіційних резервів до загальної суми зовнішнього боргу — 

RES/ EDT. 

6. Відношення офіційних резервів до імпорту товарів та послуг — RES/ 

MGS. 

7. Частка короткострокового боргу в загальній сумі зовнішнього боргу — 

Short term / EDT. 

8. Частка концесійного боргу в загальній сумі зовнішнього боргу — 

Concessional / EDT. 

9. Частка боргу міжнародним організаціям у загальній сумі зовнішнього 

боргу — Multilateral / EDT. 

 

2. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВИЙ БОРГ. КРИЗА СВІТОВОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ. 

У світі практично не залишилось країн, які б не мали боргів перед іншими 

країнами або ж перед міжнародними організаціями. При цьому більшість країн є 

одночасно й боржниками, і кредиторами. Залежність національних господарств 

від зовнішніх вливань буде закріплюватись і далі у процесі лібералізації та 

глобалізації фінансових ринків, незважаючи на збереження деякої їхньої 

ізольованості. 
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Мобільність та масштабність світових потоків фінансових ресурсів, яка 

зростала до кінця ХХ ст., базується на нерівномірності економічного розвитку та 

на нерівновазі поточних платіжних балансів. 

Уся світова економіка є дефіцитною і має чітко виражені боргові риси. 

Нерівномірність економічного розвитку є символом ХХ ст., і боргові проблеми 

окремих регіонів є головним доказом цього. 

До важелів світового фінансового дисбалансу належать дисбаланс 

поточних платежів, дисбаланс заощаджень та інвестицій, позичкові та 

непозичкові ресурси. 

Порівняння позичкових ресурсів (міжнародних боргових цінних паперів і 

синдикованих позик) та непозичкових ресурсів (прямих і портфельних 

інвестицій, допомоги та ін.) свідчить про перевагу перших. 

Сукупна світова заборгованість нерезидентам перевищує обсяг світової 

заборгованості за зовнішніми борговими зобов’язаннями. Причому це стосується 

як розвинутих ринків, так і тих, що формуються, хоча останні відрізняються 

високою дохідністю й водночас великими ризиками, а тому фатально 

притягують зарубіжних інвесторів. 

Криза міжнародної заборгованості 

Сучасна криза міжнародної заборгованості розпочалася в середині 70-х 

років, коли поєднання коливання на нафтовому ринку, різке зростання цін на 

товари широкого вжитку, падіння реальних ставок процента примусили багатьох 

країн-кредиторів і країн-позичальників переглянути раніше укладені кредитні 

угоди, що стали недійсними внаслідок кардинальних змін об’єктивних зовнішніх 

умов. До початку 80-х років багато країн, що розвиваються, мали труднощі під 

час виконання своїх зобов’язань. Дійсна боргова криза вибухнула в 1982 р., коли 

Мексика заявила, що не в змозі більше обслуговувати свій іноземний борг. 

Умовно останні 20 років, протягом яких загострювались проблеми 

міжнародної зовнішньої заборгованості, можна розділити на 3 стадії кризи 

1. Перша стадія — 1980—1985 рр. Характерними рисами є зміни об’єму 

та структури заборгованості країн, що розвиваються, та країн із середнім 

доходом, які мали більшу частину заборгованості перед основними 

комерційними банками, а інша частина заборгованості припадала на офіційних 

кредиторів. Стратегія вирішення проблем була спрямована на визнання 

унікальності явища. Для підтримання такої стратегії було вирішено ширше 

відкрити ринки для торгівлі та проводити розумні економічні реформи. Головна 

роль у цій політиці відводилася міжнародним організація — МВФ і (у меншому 

обсязі) Всесвітньому банку. 

2. Друга стадія — 1985—1989 рр. Характеризувалась затримкою 

здійснення реформ. Економічні проблеми позичальників мали структурний 

характер і вимагали більш довгострокових зусиль як з боку позичальників, так і 

з боку кредиторів. Приватний капітал витікав із цих країн у пошуках вищих та 

стабільніших норм прибутку. Кредитори не передбачали скорочення 

заборгованості чи скорочення об’єму обслуговування заборгованості. Було 
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розроблено план Бейкера — виділення нових грошових коштів для підтримки 

рівнів інвестування. 

3. Третя стадія — з 1989 р. дотепер. У 1989 р. міжнародним фінансовим 

установам було запропоновано використати свої ресурси для допомоги країнам-

боржникам у справі обміну своїх боргових документів на нові випущені урядом 

цінні папери. Було зменшено величини ставок за основною сумою чи процентах 

платежів у погашення нового боргу. Боржники використовували політику 

залучення як прямих так і побічних інвестицій; свопи борг/акції; викуп 

заборгованості; погашення заборгованості поставками товару. 

Для оцінки платоспроможності окремої країни використовують показник 

норми обслуговування державного боргу (НОБ): 

НОБ = СП : СВ · 100 %,  

де СП — сума платежів, яку країна має виплатити іншим державам за 

певний період; 

СВ — сума іноземної валюти, отриманої від експорту товарів та послуг. 

Якщо НОБ перевищує 20 %, то дана країна є неплатоспроможною. 

Показник міжнародної валютної ліквідності (МВЛ) оцінює стан 

сукупної платоспроможності країн світу чи окремого регіону: 

МВЛ = ВР : ІР · 100 %, 

де ВР — золотовалютні резерви центральних банків країн світового 

співтовариства; 

ІР — сума річного імпорту товарів та послуг. 

 

3. ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

СВІТОВИХ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОГО 

БОРГУ. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ. 

Основні недоліки системи регулювання світових потоків капіталу 
Аналізуючи систему регулювання світових потоків капіталу, потрібно 

розглянути дві проблеми. Проблема перша — позабалансові інструменти. 

Ф’ючерси, опціони, форварди, резервні акредитиви, кредитні лінії, зобов’язання 

про надання кредитів постійно переоцінюються, причому різниця між 

початковою вартістю й ринком покривається за допомогою грошових переказів, 

необхідних для усунення ризику дефолту (неплатежу). Друга проблема — 

регулювання потоків — нездатність міжнародних валютних організацій 

контролювати ситуацію. 

Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього 

боргу 

З початку 80-х років у процес вирішення кризи заборгованості 

залучаються міжнародні фінансові інститути. Роль МВФ та МБРР у цьому 

процесі змінилась. Вона стала складнішою та не такою чітко визначеною, як у 

період створення. Нині обидва ці інститути керують багатосторонніми 

фінансовими операціями й політичними діалогами, що охоплюють усі аспекти 
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розвитку країн-учасниць. Всесвітній банк теж розширив свої традиційні 

інтереси. Ці структури дають суперечні поради, що змушує держав-членів 

обирати між фінансуванням кожного з інститутів. 

МВФ (за власною думкою) забезпечує фінансовими ресурсами боржників, 

що перебувають у тяжкому становищі, функціонує як банальна каса 

взаємодопомоги, має право випускати спеціальні облігації та Генеральну угоду 

про позичання. 

Група всесвітнього банку створює додаткові фонди для своїх 

позичальників, веде переговори з іншими кредиторами, створює консультативні 

групи. 

Дві неформальні організації — Паризький та Лондонський клуби — 

займаються реорганізацією офіційних та комерційних боргів. 

Реструктуризація боргу — це одна з форм реорганізації умов боргу, у 

процесі якої боржники та кредитори домовляються про відстрочення виплат 

заборгованостей за основною сумою кредиту та за процентами, строк яких 

повинен настати у визначений час, а також про новий графік таких платежів.  

Основи реорганізації офіційного боргу 

Реорганізацією офіційних боргів займається Паризький клуб. Ця 

організація не має юридичного статусу, штаб-квартири, секретаріату, статуту. Її 

було створено в 1956 р. Це збори представників суверенних держав-кредиторів 

під головуванням високопоставленого урядовця державного казначейства 

Франції. Паризький клуб не є постійно діючим органом; він займається 

вирішенням конкретних проблем і не має фіксованого членства. 

Принципи Паризького клубу: наявність безпосередньої загрози 

припинення платежів з погашення заборгованості, обумовленість 

реструктуризації боргу зобов’язанням боржника проводити визначену 

економічну політику, тобто виконання визначених умов, рівномірний розподіл 

тягаря несплачених боргів серед кредиторів. 

Основи реорганізації комерційного боргу (Лондонський клуб) 

Лондонський клуб — форум для перегляду строків погашення кредитів, 

наданих комерційними банками (без гарантії уряду кредитора), неофіційний 

орган, що охоплює комерційні банки, перед якими мають заборгованість країни 

«третього світу». Членський склад клубу нестабільний і не має офіційного 

мандату. 

Етапи реструктуризації боргу: 

1. Боржник оголошує мораторій на платежі та складає Інформаційний 

меморандум. 

2. Кредитори формують Банківський консультативний комітет. 

3. Вибір посередників з обслуговування, адвокатів та юридичних 

консультантів. 

4. Збори з вивчення стану. 

5. Узгодження основних умов. 

6. Документальне оформлення угоди про перегляд боргу. 
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7. Підписання юридичних документів усіма сторонами. 

Управління зовнішнім боргом 

До світових боргових інструментів слід віднести позички ОДР (офіційна 

допомога для розвитку), боргові цінні папери, кредитні послуги, кредити 

(банківські, комерційні, експортні). 

Методи управління зовнішнім боргом — конверсія боргу, 

сек’юритизація, викуп (обернена торгівля) та дострокові виплати. Виділяють 

декілька типів конверсії за функціональним змістом: переведення боргу в 

місцеву валюту (свопи борг/акція, борг/борг, борг/ресурси на цілі розвитку), 

прямий обмін на активи (свопи борг/несплачені боргові вимоги і борг/місцевий 

борг/фінансова реструктуризація), прямий обмін на товари (свопи борг/товари, 

борг/експорт). 

Існує ціла низка проблем, що виникають у процесі регулювання боргів. 

Суверенна держава може змінювати свої закони в односторонньому порядку, 

користуватися імунітетом відносно громадянських позовів. На практиці немає 

механізму, який визначає неспроможність держави. Виконання рішень або 

постанов стосовно держави часто є неможливим. У деяких країнах заборонено, 

щоб державні установи та контракти, які вони укладають, перебували під 

юрисдикцією іноземних суддів. 

Документація кредитів суверенних позичальників схожа на документацію 

комерційних кредитів. Офіційні кредити та кредити, гарантовані урядом, 

повинна сплачувати держава, за інші кредити держава не несе відповідальності. 

Правову основу кредиту — повноваження на отримання кредиту — викладено в 

конституції, у парламентському акті. На практиці більшість угод має стандарту 

форму, іншими словами, положення та умови угоди визначені раніше, і 

позичальнику вельми рідко вдається висловити свою думку щодо змісту цієї 

угоди. 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте геополітичну структуру світу. 

2. Які країни та чому належать до активних геостратегічних? 

3. Які країни та чому належать до пасивних геостратегічних? 

4. У чому проявляються боргові риси світової економіки? 

5. Назвіть стадії кризи міжнародної заборгованості. 

6. Назвіть основні проблеми системи регулювання світових потоків капіталу. 

7. Дайте визначення поняття «реструктуризація боргу». 

8. Яка організація займається реорганізацією офіційних боргів країн? 

9. Яка організація займається реорганізацією комерційних боргів країн? 

10. Назвіть різновиди базових умов реструктуризації офіційного боргу. 

11. Перерахуйте етапи реструктуризації комерційного боргу. 

12. Які ви знаєте боргові інструменти? 

13. Назвіть методи управління зовнішнім боргом. 
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ТЕМА 12. УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ  

ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 

План 

1. Національна валютна система України. Валютний ринок України: 

становлення та розвиток.  

2. Міжнародне кредитування та фінансування України. Платіжний 

баланс України та оцінка його позицій.  

3. Зарубіжні інвестиції в Україні. 

Ключові поняття: валютний ринок і його структура, котирування 

валют, основні валютні операції, валютний ринок України, платіжний баланс. 

 

1. НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК.  

Розвиток валютної системи України почався в липні 1990 р., коли було 

проголошено Декларацію про державний суверенітет. 

Першим кроком у створенні національної грошової системи, став вихід 

України у 1991 р. з числа держав, що використовують у грошовому обігу рубль, 

і запровадження в безготівковий обіг тимчасової (перехідної) грошової одиниці 

— українського купоно-карбованця в листопаді 1992 р. 

У березні 1994 р. було засновано Банкнотну фабрику, а в жовтні того 

самого року на її базі створено Банкнотно-монетний двір Національного банку 

України, де друкувалися карбованці, згодом — гривні. 

Запровадженням національної валюти України — гривні став вересень 

1996р. Однією з особливостей її обігу були багаторазові валютні інтервенції, що 

проводилися Національним банком України за рахунок власних резервів. 

Але вже 1997 р. ознаменувався величезною фінансовою кризою і шаленим 

зростанням попиту на долари США, тим самим спричиняючи різку девальвацію 

гривні. Ці події потягли за собою ще більш критичну монетарну політику 

Національного банку. 

Офіційний курс гривні щодо долара США встановлюється Національним 

банком України. До 23 жовтня 1994 р. в Україні дотримувалися системи 

множинних курсів, у тому числі офіційного валютного курсу, який визначався 

НБУ, і ринкового, який установлювався на валютних аукціонах. Із 24 жовтня 

1994 р. офіційний курс установлювався за результатами торгів на Українській 

міжбанківській валютній біржі. З 19 березня 1999 р. НБУ встановив офіційний 

обмінний курс гривні щодо долара США як середньозважений між курсами за 

операціями уповноважених комерційних банків на міжбанківському валютному 

ринку. У межах своєї загальної відповідальності за забезпечення стабільності 

національної валюти НБУ може впливати на формування офіційного обмінного 

курсу шляхом купівлі-продажу іноземної валюти на валютному ринку. 

Середній за період курс гривні до долара США визначається: для 

місячних значень — як середньозважена вартість долара США в гривнях за 

місяць; квартальні та річні значення розраховуються як середньоарифметичне 
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від місячних значень. Розвиток валютного ринку в Україні впродовж першого 

десятиріччя незалежності пройшов декілька етапів:  

 Перший етап – 1991—1994 роки. Характеризувався впровадженням 

національної грошової одиниці, появою українського валютного ринку, 

становленням регулюючих органів та формуванням законодавчої бази 

функціонування ринку. Початок цього періоду відмічався значними темпами 

девальвації національної валюти та наступною фіксацією її курсу зі створенням 

подвійного ринку. 

 Другий етап – 1995 — 1998 роки. Характеризувався лібералізацією 

проведення валютних операцій, стабілізацією інфляційних процесів 

національної грошової одиниці і як наслідок стабілізацією валютного курсу. 

Значною ревальвацією реального курсу гривні впродовж 1996 — 1997 років, яка 

створила підстави для девальвації гривні в 1998 р. Використанням НБУ 

ринкових інструментів регулювання валютного ринку. Кінець періоду 

характеризувався фінансовою кризою та значною девальвацією національної 

валюти, що висвітлило приховані проблеми та недосконалість механізму 

функціонування валютного ринку. 

 Третій етап – 1999 р. – до сьогодні. Початок цього етапу розвитку 

валютного ринку характеризувався впровадженням нових правил 

функціонування ринку, які обмежили спекулятивні можливості банків та 

сприяли стабілізації ситуації на валютному ринку України та лібералізували 

діяльність ринку – Україна офіційно має плаваючий валютний курс. Також цей 

етап відмічається позитивними тенденціями розвитку ринку – зростанням 

обсягів ринку з 8063,78 млн  доларів США в 1999 році до 13052,62 млн доларів 

США 2001 та поступовою ревальвацією національною валюти. 

І так, пройшовши в своєму розвитку як роки певної неврегульованості 

операцій на початку 90-х, так і роки знаних фінансових потрясінь та девальвацій 

середини та кінця 90-х, в друге десятиріччя свого функціонування банківська 

система України входить зі стабільної валютою та ефективно функціонуючим 

валютним ринком . 

Регулювання здійснення валютних операцій комерційними банками 

України. 

Регулювання будь-якої діяльності починається з визначення об’єкта 

регулювання. Тому Декретом Кабінету Міністрів України ―Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю‖ від 19 лютого 1993 р. №15-93 

було визначено що основним об’єктом регулювання є "валютні операції", до 

яких цим Декретом віднесено :  

  операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за 

винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; 

 операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в 

міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та 

інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; 
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 операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на 

територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі 

валютних цінностей. 

Враховуючи вищезазначене, постає питання визначення валютних 

цінностей. До валютних цінностей цим Декретом віднесено:  

— валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських 

білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним 

платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що 

вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають 

в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-

фінансових установах на території України; 

— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до 

них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські 

накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські 

документи), виражені у валюті України; 

— іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, 

казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним 

засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або 

такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які 

перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і 

міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на 

рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ 

— за межами України; 

— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до 

них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, 

депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в 

іноземній валюті або банківських металах;  

— банківські метали — це золото, срібло, платина, метали платинової 

групи, доведені (рафіновані) до найвищих проб відповідно до світових 

стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, 

вироблені з дорогоцінних металів.  

Уповноважені банки мають право здійснювати операції тільки після 

отримання відповідної ліцензії Національного банку України. Операції, 

зазначені в ліцензії, здійснюються в межах та порядку, що визначені 

нормативними актами Національного банку України. 

Здійснення банківських операцій без ліцензії Національного банку 

України тягне за собою відповідальність згідно з вимогами чинного 

законодавства України та нормативних актів Національного банку України. 

До валютних операцій, які підлягають ліцензуванню, належать: 
1) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній 

валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 

2) неторговельні операції з валютними цінностями; 
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3) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) 

в іноземній валюті; 

4) ведення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у грошовій 

одиниці України; 

5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках 

України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

6) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в 

іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

7) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку 

України; 

8) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

9) валютні операції на міжнародних ринках; 

10) операції з банківськими металами на валютному ринку України; 

11) операції з банківськими металами на міжнародних ринках. 

Операції на міжбанківському валютному ринку регламентуються 

"Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку 

України". Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється 

здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать: Національний банк 

України, уповноважені комерційні банки, уповноважені кредитно-фінансові 

установи, валютні біржі. 

На сьогодні основною ціллю придбання валюти резидентами є здійснення 

міжнародних розрахунків. 

Валютні операції комерційних банків України 

До пріоритетних напрямів діяльності переважної частини великих 

українських комерційних банків відносяться валютні операції. 

Серед основних валютних операцій та послуг, що надаються зараз 

комерційними банками можна виділити:  

1 Ведення валютних рахунків клієнтів; 

2. Неторгові операції ( основні пункти валют ); 

3. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками ( 

прямих та через кореспондентські рахунки НБУ або уповноважених банків ); 

4. Операції за міжнародними торговими розрахунками; 

5. Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному 

ринку; 

6. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому 

ринку здійснюються з резидентами України; 

7. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних 

ринках;  

8. Валютні операції на міжнародних грошових ринках; 

9. Операції з банківськими металами на внутрішньому ринку; 

10.Операції з банківськими металами на міжнародному ринку . 

Основним напрямком кредитування у ВКВ залишалися кредити на 

проведення експортно — імпортних операцій. Сьогодні кредити в іноземній 
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валюті стали привабливими не тільки для суб’єктів міжнародної економічної 

діяльності, а й для фірм, які працюють на внутрішньому ринку. Ця 

привабливість виходить з основної особливості отримання кредитів в іноземній 

валюті – вони, на сьогодні, стали набагато дешевшими ніж кредити в 

національній валюті; це пояснюється тим, що ставки, за якими банки надають 

кредити в ВКВ, є значно нижчими, ніж ставки за кредитами в іноземній валюті, 

та і ставки за кредитами у ВКВ падали значно швидше ніж за кредитами в 

національній валюті (таблиця). Також до цього слід додати, що за останні два 

роки гривня ревальвувала в номінальному, а особливо в реальному вираженні, 

що, звісно, сприяло підвищенню привабливості банківських кредитів у ВКВ. 

Також слід відмітити, що постійні інтервенції НБУ, з метою викупити 

надлишок пропозиції валюти на міжбанківському ринку, зробили валютний 

ринок основним каналом емісії гривні в економіку, та результатом збільшення 

обсягу грошей в банківській системі стала не девальвація національної валюти, а 

зростання ліквідності комерційних банків і суттєве здешевлення кредитних 

ресурсів. Адже нині у банків залишається один шлях вкладання грошей – 

кредитування реального сектора економіки. 

Характеристика банківських операцій з валютними ціннісними була б 

неповною, якби не розглянути наймолодший сегмент валютного ринку – ринок 

банківських металів. Він розпочав свою діяльність як організований ринок в 

1998 році з відповідної постанови НБУ «Положення про організацію торгівлі 

банківськими металами на валютному ринку України», яка встановила правила 

діяльності банків з банківськими металами. Результати роботи «золотого» ринку 

за цей період експерти оцінюють двояко. З одного боку, оптимістичний варіант 

розвитку ринку (він передбачав досягнення протягом року з початку роботи 

обсягів продажу на УМВБ однієї тонни золота) реалізувати не вдалося, і обсяги 

торгівлі залишають бажати кращого. З іншого боку в 2001 році з’явилася 

тенденція до збільшення кількості банків, які бажають працювати з 

банківськими металами, і це свідчить про чималий потенціал розвитку даного 

ринку і можливості отримувати вигоду від операцій на ньому як для банків, так і 

для клієнтів. На сьогодні ліцензію НБУ мають 14-ть банків. 

Практично весь метал, який постачається в Україну — іноземного 

виробництва. Це пов’язано з невизнанням українських афінажорів на світовому 

ринку. Загалом, українські банки купують зливки банківських металів в 

Німеччині. 

 

2. МІЖНАРОДНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

УКРАЇНИ. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ Й ОЦІНКА ЙОГО 

ПОЗИЦІЙ 

Україна дуже залежна від імпорту, а, отже, і від наявності валюти. Так, за 

даними Укрстату, більше 32% товарів, що продавалися підприємствами торгівлі 

у 2014 р., були імпортовані. Але й ті, що вважаються українськими, часто 

виробляються з імпортних комплектуючих чи сировини.  
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Обвал національної валюти привернув увагу громадськості до понять та 

термінів, які зазвичай цікавлять лише фахівців. Серед таких – розмір валютних 

резервів НБУ та платіжний баланс країни.  

Свіжі дані з їх динамікою оприлюднюють масові ЗМІ, хоча ще недавно 

вони цікавили лише суто ділові видання. При цьому часто висловлюються 

думки, які не відповідають сутності цих понять. 

Зокрема, часто кажуть, нібито валютні резерви потрібні, щоб керувати 

курсом національної валюти. І коли курс падає, публіка висловлює 

незадоволення (і прямі звинувачення) на адресу НБУ. 

Щоб зрозуміти, що таке валютні резерви і платіжний баланс, треба 

згадати, що в сучасному світі національну валюту емітує (часто кажуть 

«друкує») національний банк для потреб національної економіки. Тобто, 

Національний банк України емітує гривню. Жодної іншої валюти НБУ 

«друкувати» не може. Всі інші валюти поступають в Україну в результаті 

торгівельних чи фінансових операцій.  

Яким чином поступають інші валюти в Україну? Готівкова валюта 

ввозиться банками чи фізичними особами. Долари українського банку 

насправді знаходиться в американському банку на рахунку, який там відкритий 

для українського банку 

Безготівкова валюта зараховується на кореспондентські рахунки 

українських банків у банках інших країн. Наприклад, долари, якими володіє 

український банк насправді знаходиться у якомусь американському банку на 

рахунку, який там відкритий для українського банку. Вони можуть бути і на 

коррахунку у банку іншої країни, який у свою чергу має коррахунок у банку 

США. Тобто, український банк чи його клієнт керує доларами, але знаходяться 

вони у США. 

Іноземна валюта поступає в Україну в якості оплати товарів та 

послуг, а також у ході фінансових операцій, коли іноземець купує в Україні 

власність, цінні папери, надає кредити. Валюту надсилають через приватні 

перекази знайомим чи у вигляді зарплати. 
Навіщо в Україні потрібна валюта? Так само для закупівлі товарів та 

послуг закордоном, для приватних переказів фізичним особам, для фінансових 

операцій – інвестицій закордон, повернення інвесторам їхніх раніше зроблених 

інвестицій в Україні.  

Наприклад, закінчився термін кредиту – його треба повернути. Чи 

італійський банк, що колись купив Укрсоцбанк, хоче його продати, а отримані 

гроші повернути в Італію. 

Ми не можемо розраховуватись з іноземцями за потрібні нам товари чи 

послуги гривнею. Її майже не беруть закордоном, тому що наша валюта лише 

частково конвертована.  
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Зараз українець не може просто купити валюту та перевести її закордон. 

Для цього треба пред’явити контракт на імпорт або отримати дозвіл на 

інвестиції. В результаті цих законодавчих обмежень іноземці не беруть гривню в 

якості засобу оплати, бо не певні, що зможуть при необхідності поміняти її на 

потрібну їм валюту. 

Для переказу валюти закордон, при наявності підстав, український 

резидент може використати ту валюту, що надійшла йому на рахунок, або 

купити її на міжбанківському ринку України. Тобто, хтось має продати ту 

валюту, а, наприклад, імпортер чи колишній інвестор – купити.  

Україна дуже залежна від імпорту, а, отже, і від наявності валюти. Так, за 

даними Укрстату, більше 32% товарів, що продавалися підприємствами торгівлі 

у 2014р. були імпортовані. Але й ті, що вважаються українськими, часто 

виробляються з імпортних комплектуючих чи сировини. 

В України є «стратегічні» потреби в імпорті нафти та газу, а тепер ще 

й вугілля з електрикою. Тобто, Україні потрібна валюта. 
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Можемо собі уявити, що в якийсь місяць країна в особі держави, 

державних та приватних підприємств має повернути кредити та інвестиції, 

наприклад, на $10 млрд, а на українському ринку є тільки $5 млрд.  

Більше зовсім немає, або є, але власники не хочуть продавати. І взяти 

більше нема де, бо коли країна у такому становищі, їй зазвичай не дають 

кредити, бо велика вірогідність не отримати кошти назад. Виникає ситуація 

дефолту, тобто, коли держава та учасники ринку не можуть платити за своїми 

зобов’язаннями. Навіть не тому, що немає грошей. Гривня є. Але немає валюти. 

Для запобігання такої ситуації Національний банк тримає валютні 

резерви. Їх обсяг залежить від обсягу імпорту країни та зовнішнього боргу, який 

належить до виплати у найближчий час. Так, у 2012 р. Україна у середньому 

імпортувала товарів більше, ніж на $8 млрд, а у 2014р. тільки на $4,5млрд. 

Тобто, і в 2012р., і в 2014 країна мала резерви, що дозволяли їй 

імпортувати товари протягом 4-х місяців. Це, насправді, не дуже великі резерви, 

вважається, що для надійного забезпечення імпорту треба мати піврічний запас.  

Валовий зовнішній борг України (держави та приватних боржників) в 

останні роки - $120 млрд 

Валовий зовнішній борг України (держави та приватних боржників) в 

останні роки складає більше $120 млрд, виплати за ними розподілені 

нерівномірно, - є роки, коли треба виплачувати по 10 млрд і більше. Тобто, 

наявні на сьогодні валютні резерви України – десь $10 млрд - недостатні.  

Резерви НБУ – це здебільшого цінні папери у вільно конвертованій валюті 

– $6,8 млрд на кінець червня. $2,6 млрд резервів лежить на депозитах в 

іноземних банках. На ці гроші нараховуються відсотки. $900 млн лежить у 

золоті у сховищах НБУ. Це більш надійний вид резервів, але на нього не 

нараховуються відсотки і нині золото дешевшає. 

Таким чином, головне, для чого потрібні резерви, - це гарантувати 

виплати держави та приватних бізнесів за зовнішніми запозиченнями та імпорт 

критично важливих для країни товарів. Це саме резерв на чорний день. І 

витрачати його на щось інше неприпустимо. 

Але у валютних резервів є й інша функція – згладжування 

кон’юнктурних коливань. Адже і попит, і пропозиція валюти на ринку 

нерівномірні. Може так статися, що в якийсь місяць власники валюти не мають 

потреби її продавати, а потреба імпортерів, навпаки, збільшилась.  

Якщо НБУ не втрутиться, курс національної валюти сильно впаде. В 

інший місяць може бути навпаки, власникам валюти конче потрібна гривня і 

вони продають, а особливої потреби в імпортерів немає. Якщо не втручатись, 

курс національної валюти виросте.  

Щоб запобігти різким коливанням, НБУ може виходити на ринок і 

купляти валюту при її надлишку та продавати при нестачі. Але це можна робити 

коли є впевненість, що на ринку рівновага, а коливання чисто кон’юнктурні. 

Якщо нестача або надлишок валюти – стійка тенденція, то втручатись у 

ринок за рахунок резервів шкідливо. Якщо постійно викупати валюту у резерви, 
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на ринок буде поступати надлишкова гривня, що призведе до інфляції. А 

припинити купувати – і курс все одно впаде до нового рівня рівноваги.  

Але Національний банк може таким чином поповнити резерви.  

І навпаки, якщо стійка нестача валюти, НБУ може її продавати до тих пір, 

доки вистачає резервів. Після чого все одно курс доведеться опускати, а резервів 

уже не буде. Саме так вчиняв НБУ за часів Арбузова, коли кількість резервів 

впала з 35 у 2010 р. до $ 15 млрд у 2013 р., після чого курс усе одно довелося 

відпускати. Це неприпустиме використання резервів. 

Тому можливості НБУ тримати курс за рахунок резервів дуже обмежені і 

їх постійне використання може загрожувати національній фінансовій системі.  

Якщо НБУ починає тримати курс адміністративними заходами виникає 

«чорний ринок» 

Але НБУ може тримати курс і суто адміністративними заходами. 

Наприклад, заборонити купувати та продавати за ринковим курсом. Але в 

такому разі виникає «чорний ринок», тобто агенти ринку купляють і продають 

валюту поза легальним полем. Або легально продають за рекомендованим НБУ 

курсом, а потім доплачують гроші до ринкового курсу у вигляді «комісійних» чи 

якійсь іншій формі. 

Зараз НБУ ввів жорсткі обмеження на купівлю та переказ валюти 

закордон. І навпаки, вимагає від експортерів продавати на валютному ринку 

України 75% валюти, що надходить. Це дозволило збалансувати платіжний 

баланс, але надходження валюти у країну різко впали.  

З одного боку, в експортерів зменшилися можливості і мотивація 

заводити валюту, з іншого, інвестори не йдуть у країну, бо не впевнені, що 

зможуть в умовах обмежень НБУ забрати свої інвестиції при потребі. 

Що відбувається на валютному ринку, приходить валюта у країну чи 

навпаки виводиться з країни, якими каналами надходить і якими полишає видно 

з платіжного балансу. У ньому відображається кожне надходження валюти на 

коррахунок або у касу банку і кожна витрата з коррахунку чи каси.  

Коли валюти приходить у країну більше, ніж виводиться з неї, курс 

гривні зазвичай зростає, коли навпаки - падає. Ринковий курс вирівнює 

баланс і нормалізує валютний ринок. Але інколи країни з політичних причин не 

хочуть ринкового курсу. Або завищують його, щоб не впав дохід громадян перед 

виборами, або занижують, підтримуючи таким чином національного виробника. 

В результаті валютні резерви стрімко падають. Або, навпаки, зростають. 

При швидкому падінні резервів може бути загроза дефолту країни. І приватні 

кредитори в таких випадках зазвичай не дають грошей.  

На цей випадок був запроваджений Міжнародний Валютний Фонд. Він 

може надати кредити для вирівнювання резервів та запобігання дефолту, але на 

умовах зміни економічної політики, яка призвела до такої загрози.  

Тобто, краще не проводити ризиковану валютну та курсову політику і не 

доводити до дефолту. Але якщо вже так сталося, можна скористатися 

допомогою МВФ. Це важкі ліки і їх можна приймати, як і всі важкі ліки, лише в 
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дійсно скрутних обставинах. Часто запитують – це погано, брати кредити МВФ? 

Так от, погано – це доводити фінанси країни до такого стану, що їй потрібні 

кредити МВФ.  

На графіку платіжного балансу України за 2004-14 роки видно, що кошти 

МВФ бралися саме в той час, коли платіжний баланс був на найнижчій точці. 

 
З таблиці видно, які напрямки надходжень та витрат валюти в Україні. 

Сальдо торгівлі товарами та послугами стало трохи позитивним з 2-го кварталу 

2015 р. До цього воно було від’ємним багато років поспіль. Великі суми валюти 

виводяться з України у вигляді відсотків за кредитами та дивідендів на 

закордонні інвестиції.  

В Україну надходять кошти приватних переказів з-за кордону – допомога 

родичам та зарплата. Ці позиції створюють поточний рахунок. Інші позиції 

відображають процеси надходження та відтоку інвестицій, кредитів, купівлі-

продажу акцій, облігацій та ін. У таблиці з цієї суми в окремий рядок винесена 

купівля-продаж валюти населенням у банках. Як видно, інвестиції продовжують 

лишати країну. А населення начебто несе гроші до банків.  
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У 2-му кварталі 2015 року і торговий баланс, і платіжний стали 

позитивними. Сума невелика, але в плюсі. Тим не менше, радіти зарано. 

Населення начебто понесло валюту до банку. Але насправді, несе десь 

$200-300 млн на місяць, а купує – $30-50 млн. Для порівняння у 2013 р. суми 

ходили на порядок вищі - $1-2 млрд. Грошей не стало менше, просто зараз 

конвертація йде поза банками.  

Збільшення імпортних мит та фактичне зменшення акцизів (у 

перерахунку на валюту) зробили вигідним контрабанду, що обслуговується 

готівковою валютою. НБУ враховує надходження та сплату готівкової валюти 

поза банками у балансі деяким відсотком, який вони вирахували задовго до 

кризи і який не відображають сучасну реальність.  

Те саме відбувається і з безготівковими розрахунками. Обмеження на 

користування та купівлю валюти негативно вплинули на легальний імпорт та 

експорт, зробили невигідними інвестиції. Але контрабандна торгівля навпаки ж 

квітне - валюта надходить у країну та лишає її у невідомих кількостях. 

Баланс цього процесу стане зрозумілим лише тоді, коли обмеження 

будуть зняті.  
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Проте ринок усе ж звикає до нових реалій, таких дисбалансів, які були в 

минулі роки, зараз немає. Дефіцит торгівельного балансу (торгівлі товарами та 

послугами) у 2013 р. становив $15,6 млрд, у 2014 р. - $5,5 млрд.  

Це в минулому. Сьогодні торгівельний баланс коливається навколо нуля. 

Це вже досягнення. Сьогодні торгівельний баланс коливається навколо нуля. 

Але експорт продовжує падати, валюта у країну не йде. На фінансовому 

рахунку «мінус», тобто країна повертає інвестиції, кредити, але не отримує 

нових. Валютні обмеження стримують зростання економіки, інвестиції.  

Насправді, щоб нормалізувати валютний ринок та забезпечити зростання, 

потрібно суттєво зменшити залежність нашої економіки від імпортного палива і 

навчитися випускати різноманітні затребувані на ринку товари та послуги. 

Інакше платіжний баланс і далі залежатиме від кон’юнктури світового ринку. І 

країна буде і далі залежати від кредитів МВФ. 

 

3. ЗАРУБІЖНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

Іноземні інвестиції є одним з основних джерел формування фінансових 

ресурсів, яке сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню 

продуктивності національних ресурсів, розвитку економіки та інноваційної 

діяльності підприємств, створенню конкурентних переваг й економічному 

зростанню країни.  

В таблиці 12.1 можна спостерігати динаміку капітальних інвестицій. 

Аналізуючи таблицю 12.1 видно, що інвестиції в основний капітал у 2011 році, в 

порівнянні з 2010 роком, зменшилися на 1110 млн.грн., а у відсотковому виразі 

це становить 0,73%, а от у 2012 році вони зазнали росту і у порівнянні з 2011 

роком збільшилися на 58463 млн.грн. чи на 38,80%. У кошти державного 

бюджету у 2011 році проінвестували на 2792 млн.грн. більше, ніж у 2010 році, а 

у 2012р., порівняно з 2011р., інвестиції збільшилися на 6120 або на 64,56%. 

Інвестиції у місцеві бюджети у 2011р., порівняно з 2010р., збільшилися на 196 

млн. грн., а у 2012р., порівняно з 2011р, збільшилися на 1754 млн. грн. А от 

інвестиції у власні кошти підприємств та організацій у 2011р., порівняно з 

минулим роком, зменшилися 12022 млн. грн., а у 2012р., порівняно з 2011р., 

збільшилися на 28992 чи на 34,52%. Інвестиції у кредити банків та інших позик у 

2011р., порівняно з попереднім роком, теж зазнали зменшення на 970 млн. грн., а 

у 2012р., в порівнянні з 2011р., знову зросли на 81,63%. Інвестиції у інші 

джерела фінансування у 2011р., порівняно з 2010р., збільшилися на                    

1789 млн. грн., а у 2012 р., порівняно з попереднім роком, ще збільшилися на 

2913 млн. грн.  

Слід зазначити, що структура за формами залучення іноземного капіталу 

за період 2003-2012 роки значно змінилася. Так, у 2001-2004 рр. внески у вигляді 

рухомого і нерухомого майна займали від 28 до 36 відсотків. На сьогодні в 

структурі акціонерного капіталу нерезидентів  домінують вкладення в грошових 

внесках. 



145 

 

Таблиця 12.1 

Інвестиції в основний капітал за 2010-2012 роки 

 Види 

Освоєно (використано) 

у фактичних цінах, млн.грн. 
у % до загального 

обсягу 
Темп росту, % 

Абсолютний 

приріст, 
млн.грн 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2011/

2012 

Усього 151777 150667 209130 100 100 100 -1110 58463 -0,73 38,80 

у т.ч. за 

рахунок: 
коштів 

держ. 

бюджету 

  

6687 

  

9479 

  

15599 

  

4,4 

  

6,3 

  

7,5 

  

2792 

  

6120 

  

41,75 

  

64,56 

коштів 
місцевих 

бюджетів 

4161 4357 6111 2,7 2,9 2,9 196 1754 4,71 40,26 

власних 

коштів 
підпри-

ємств  

96019 83997 112989 63,3 55,7 54 -12022 28992 -12,52 34,52 

кредитів 

банків та 
інших 

позик 

21581 20611 37436 14,2 13,7 17,9 -970 16825 -4,49 81,63 

коштів 

іноземних 

інвесторів 

6859 3429 6544 4,5 2,3 3,1 -3430 3115 -50,01 90,84 

коштів 
населення 

на 

будівниц-
тво 

власних 

квартир 

4792 4653 4470 3,2 3,1 2,2 -139 -183 -2,90 -3,93 

коштів 
населення 

на інд. 

житлове 

будівниц-

тво 

5502 16176 15103 3,6 10,7 7,2 10674 -1073 194,00 -6,63 

інших 

джерел 
фінансува-

ння 

6176 7965 10878 4,1 5,3 5,2 1789 2913 28,97 36,57 

Обсяги залучення інвестицій в основний капітал підприємств України у  

січні-вересні 2012 року складають 117,2 млрд. грн., що становить 121,2 відсотків 

до відповідного періоду 2011 року. 
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 Найбільш активно у січні-вересні 2012 року освоювались 

капіталовкладення в Автономній Республіці Крим (289,8 відсотка у порівнянні з 

відповідним періодом попереднього року),  у Кіровоградській (185,8 відсотка),  

Вінницькій (164,1 відсотка), Донецькій (155,2 відсотка) областях. Найбільший 

спад інвестиційної активності відбувався у Запорізькій (59,9 відсотка), Івано-

Франківській областях (63,5 відсотка). 

Рис.12.1. Інвестиції в основний капітал за 2003-2012роки. 

Аналіз динаміки освоєних інвестицій в основний капітал у 2010-2012 

роках також свідчить про спад темпів їх зростання, що свідчить про можливість 

виникнення ризиків щодо незавершеного виконання та недофінансування 

інвестиційних проектів у перспективі, збільшення обсягів зносу основних фондів 

та зниження конкурентоспроможності продукції. 

Провідними сферами за обсягами залучення інвестицій в основний 

капітал залишаються: промисловість – 52,9 млрд. грн., операції з нерухомим 

майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20,9 млрд. грн., 

діяльність транспорту і зв’язку –21,5 млрд. грн. 

Порівняно з січнем – вереснем 2011 року обсяги інвестицій в основний за 

всіма видами економічної діяльності, крім операцій з нерухомим майном, 

оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.  

37,2 51 
75,7 

93,1 

125,3 

188,5 

233,1 

151,8 150,7 
117,2 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Інвестиції в основний капітал, 

 млрд. грн 
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Капіталовкладення у діяльність готелів та ресторанів збільшились на  

113,0 відсотки порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 

2,1 відсотка від їхнього загального обсягу. Також збільшилися обсяги 

капіталовкладень в надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту – на 89,9 відсотки (4,1 відсотка); у державне 

управління – на 67,9 відсотка (0,5 відсотка); в сільське господарство, мисливство 

та лісове господарство – на 63,5 відсотка (8,1 відсотка); в освіту на 44,5 відсотка 

(0,8 відсотка); у торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку – на 29,3 відсотка (7,1 відсотка); у будівництво – на 19,2 

відсотка (3,6 відсотка); у діяльність транспорту та зв’язку – на 14,4 відсотків 

(16,1 відсотка); у рибальстві, рибництві – на 7,3 відсотка (0,0 капітал у 

промисловість зросли на 29,9 відсотків. Це насамперед зумовлено збільшенням  

інвестицій у розвиток добувної промисловості та в підприємства з виробництва і 

розподілення електроенергії, газу та води, частка яких становила  

12,0 та 8,4 відсотка від усіх капіталовкладень у промисловість відповідно. 

Інвестиції у розвиток переробної промисловості збільшились на 7,0 %. 

Р озподіл  ос в оє них  інв ес тицій в  ос нов ний капітал за 

с ф ерами економічної діяль нос ті  (у %  до загал ьного обсягу)

Промисловість; 39,7

Ф інанс ова діяльніс ть ; 

1,3

Інш е; 5,8
С ільське 

господарство; 8,1

Б удівництво ; 3,6Торгівля і ремонт ; 7,1
Діяльніс ть готелів та 

ресторанів; 2,1

Діяльніс ть транс порту 

і зв’язку; 16,1

Операції з нерухомим 

майном; 15,7

Державне управління 

; 0,5

 
Рис.12.2. Розподіл освоєних інвестицій в основний капітал за сферами 

економічної діяльності. 

 

Потенційно  наша  країна,  володіючи  значним  внутрішнім  ринком,  

розгалуженим промисловим  і  сільськогосподарським  потенціалом,  багатими  

та  різноманітними  природними ресурсами,  а  також  вигідним  геополітичним  

розташуванням,  може  стати  одним  із  провідних європейських  реципієнтів  

інвестицій.  Україною  успадкована  потужна  інфраструктура  виведення 

добутої сировини, металів, хімічних добрив та зернових на світові ринки. Це 

нафто- і газопроводи, портове  господарство,  залізниця  тощо.  Водночас  в  

Україні  поки  що  невисока  порівняно  з розвиненими країнами частка оплати 

праці у ВВП. Країна здатна абсорбувати додатковий капітал, маючи,  по-перше,  

людські  ресурси (трудові,  управлінські,  адміністративні),  що  володіють 
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навичками,  необхідними  для  перетворення  інвестиційних  засобів 

(заощаджень)  у  реальні інвестиції,  по-друге,  ефективний  платоспроможний  

попит  на  продукцію,  вироблену  в  результаті інвестицій.  

Важливим  кроком  на  шляху  до  активізації  процесів  іноземного  

інвестування  в  економіку України  вважається  впровадження  дійових  

механізмів  приватизації  підприємств  стратегічними іноземними  інвесторами,  

до  яких  насамперед  належать  транснаціональні  компанії (наприклад,  із США, 

Німеччини та ін.). 

Отже,  на рис.12.3. можна  помітити,  що  найбільша  частка  іноземних  

інвестицій  в  економіку  України припадає на Кіпр (22,8% загального обсягу 

інвестицій).  

 
Рис.12.3. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за 

станом на поч. 2014р. 

 

Що  стосується  галузевого  розподілу  інвестицій,  то  на  підприємствах  

промисловості  зосереджено 13135,3 млн  дол.  США (32,8%  загального  обсягу  

прямих  інвестицій  в  Україну),  у  т.ч. переробної – 11745,9 млн дол. США та 

добувної – 1089,6 млн дол. США. 

За даними Державного комітету статистики України з  рис.12.4  чітко  

видно,  що  протягом  останніх  років  обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  в 

Україну  збільшився.  До  того  ж  залучилися  нові  інвестори,  такі  як  Італія  та  

Швеція,  розміри вкладених інвестицій яких з кожним роком зростають.  
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Рис.12.4. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та з України 

за 1997-2011 роки (за станом на початок року). 

Глибокий аналіз дослідження причин та мотивів здійснення фінансових 

вкладень суб’єктами інвестування однієї країни в об’єкти економіки інших країн 

був проведений Джоном Даннінгом, який показав, що фірми зацікавлені у таких 

інвестиціях лише в тому випадку, коли вони отримуючи переваги, пов’язані з 

прямим доступом до існуючих ринків, природних ресурсів, сировини та дешевої 

робочої сили, мають позитивне співвідношення з витратами інвестування, 

пов’язаними з транспортуванням та комунікаціями, подоланням тарифних і 

нетарифних бар’єрів. Ґрунтуючись на цій логіці, він виділив чотири основних 

спонукальних мотиви прямих іноземних інвестицій:  
 a) підприємства,  що шукають ресурси та прагнуть отримати доступ до 

природних або специфічних ресурсів, кваліфікованої або малокваліфікованої 

робочої силі і технологічного потенціалу за цінами нижче, ніж у їх власній 

країні; 
 б) підприємства, що шукають ринок збуту та зацікавлені в його 

розширенні для свого асортименту товарів і послуг за рахунок внутрішнього 

ринку країни в яку здійснюється інвестування, а також у перспективі можливості 

експорту на суміжні ринки інших країн; 
 в) фірми, для яких пріоритетом є підвищення ефективності, які хочуть 

використати економію від глобалізації виробничого масштабу і отримати 
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виграш за рахунок мінімізації витрат, та за рахунок конструктивного 

використання якісної фізичної інфраструктури і людського капіталу; 
 г) інвестиційні підприємства, які шукають стратегічні активи, прагнуть 

придбати фонди та капітал іноземних фірм для досягнення своїх довгострокових 

стратегічних цілей і підвищення міжнародної конкурентоспроможності. 
У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України необхідні 

нестандартні підходи в розробці та втіленні в життя оновленої інвестиційної 

політики розвитку регіонів. При розробці і проведенні такої політики важливим 

є використання зарубіжного досвіду, який емпірично обґрунтовує можливість 

створення сприятливого інвестиційного клімату та зміцнення власного 

інвестиційного потенціалу.  
Рівень привабливості країни для прямих іноземних інвестицій залежить 

від цілого ряду визначальних чинників (табл. 12.2).   
  

Таблиця 12.2 
Фактори, що визначають приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 

Економічні 

умови 

Ринки Розмір, рівень доходів; урбанізація; стабільність і перспективи 
росту; регіональні ринки; дистриб’юторські моделі; структура 

попиту. 

Ресурси Природні ресурси; місце розташування. 

Конкуренто-
спроможність 

Доступність робочої сили, її витрати, навики / кваліфікація, 
здатність навчатися; управлінські здібності; доступ до факторів 

виробництва; фізична інфраструктура; мережа постачальників; 

технічна підтримка. 

Політика, що 

проводиться 

приймаючою 

стороною 

Макроекономічна 
політика 

Здатність керівництва країни забезпечити стабільність 

основних макроекономічних показників; можливість 

репатріації прибутку; доступ до іноземної валюти. 

Приватний 

сектор 

Сприяння розвитку приватної власності; передбачуваність і 

стабільність проведеної політики, ефективні фінансові ринки, 
легкість відкриття / закриття бізнесу; інша підтримка. 

Торгівля і 
промисловість 

Зовнішньоторговельна політика; регіональна інтеграція, доступ 
на суміжні ринки; контроль над власністю; конкурентна 

політика; підтримка малого і середнього бізнесу. 

Політика ПІІ Легкість відкриття бізнесу; визначена структура права 

власності; доступ до факторів виробництва;  стабільна 
стимуляційна  політика. 

Стратегія 

іноземних 

інвесторів 

Сприйняття 

ризику 

Сприйняття ризику, засноване на політичних факторах, 

макроекономічному регулюванні, 

стану ринку праці та стабільності політики, що проводиться. 

Розташування, 

постачання, 

інтегрування 

Стратегії компаній, пов’язані з місцем розташування, 

постачання сировиною, матеріалами, комплектуючими, 

стратегічні альянси, навчання, технології. 
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Слід зазначити, що кожен тип прямих іноземних інвестицій  має свою 

шкалу пріоритетності даних факторів і вимагає використання різних стратегій 

залучення інвестицій. Разом з тим, як показують дослідження, макроекономічна 

стабільність, форми власності на землю, зрозумілість та структурованість 

процедури приватизації, транспарентність, передбачуваність, послідовність і 

ліберальність законів, норм, кваліфікована робоча сила, добре розвинена 

інфраструктура входять до числа факторів, що роблять найбільший вплив при 

прийнятті позитивних рішень інвесторами про пряме іноземне інвестування.  
В результаті проведеного дослідження щодо факторів впливу на 

надходження прямих іноземних інвестицій в економіку країни та регіонів 

вважаємо, що з метою розвитку інвестиційного потенціалу регіонів є доцільним: 

зменшення податкового навантаження як на внутрішніх суб’єктів ринкового 

процесу, стимулюючи продуктивність виробництва, так і на економічну 

діяльність підприємств з іноземними інвестиціями; створення нових та 

активізація і розширення діяльності вже існуючих організаційних інститутів, які 

здійснюють інформаційну підтримку інвесторів; розробка і впровадження 

програм пільгового кредитування та пошук фінансово-кредитної платформи для 

забезпечення процесу підтримки діяльності інвестованих бізнесових структур; 

створення особливого режиму для інвестування в нерозвинені сектори 

існуючого ринку, а також для інвестицій інноваційного порядку в його 

стратегічно важливі сектори. 
Використовуючи систему реалізації позитивних напрямів інвестиційного 

стимулювання, економіка України має можливість наростити виробничий 

потенціал, збільшити обсяги ВВП, та активно приймати участь у світовій 

економіці.  
 

Запитання для самоперевірки 

1. Яка структура національної валютної системи України? 

2. Охарактеризуйте етапи формування валютного ринку в Україні. 

3. Проаналізуйте тенденції залучення іноземних інвестицій у вітчизняну 

економіку. 

4. Яку позицію займає Україна і МВФ? 

5. Як проявляється взаємодія України  з Групою Світового банку? 

6. Охарактеризуйте структуру платіжного балансу України. 
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ГЛОСАРІЙ 

Аваль – гарантія оплати векселя або чека третьою особою. 

Авізо - офіційне письмове повідомлення одного контрагента іншому про 

здійснення певних грошових операцій або про зміни у взаєморозрахунках чи 

відправці товарів. 

Авізуючий банк у акредитивний розрахунках – банк який повідомляє 

бенефіціара про відкриття на його користь акредитиву і перевіряє достовірність 

повідомлення про виставлення акредитиву. Авізуючим банком може бути банк-

емітент, виконуючий банк або будь-який інший банк. 

Азійський тип опціона – тип опціона, що виконується за 

середньозваженою ціною за весь період дії опціонної угоди. 

Акредитив –зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за 

дорученням свого клієнта або від свого імені, зобов’язаний виконати платіж на 

користь бенефіціара або доручає виконуючому банку здійснити цей платіж 

проти документів, які відповідають умовам акредитива.  

Акредитив з червоним застереженням – це акредитив ці спеціальною 

умовою (яка раніше вносилася червоним чорнилом), яка дозволяє авізуючому 

або підтверджуючому банку надати аванс бенефіціару до надання вказаних у 

акредитиві документів. 

Активи та позабалансові вимоги – це активи, які обліковуються на 

певний день у балансі та активи, які банк отримає у майбутньому.  

Акцепт – згода на оплату грошових і товарних документів, погодження 

на укладання угоди на запропонованих умовах. 

Акцептний кредит – різновид кредит, що застосовується у формі 

акцепта покупцем тратти, виставленої продавцем. 

Американський тип опціона - тип опціона, який може бути реалізований 

протягом усього опціонного періоду (тобто терміну дії опціону).  

Арбітраж (арбітражна угода) — фінансова операція, яка передбачає 

одночасну купівлю та продаж певного фінансового інструмента (валюти, цінних 

паперів) (або залучення і розміщення коштів) на різних ринках з метою 

одержання прибутку від різниці в цінах. 

Базовий актив   -   товари,   цінні   папери,   кошти, що   є   предметом   

виконання   зобов'язань   за деривативом.  

Балансові та позабалансові зобов’язання – це зобов’язання банку на 

певний день у балансі перед клієнтами та контрагентами та зобов’язання банку у 

майбутньому. 

Банк-емітент у акредитивних розрахунках – банк, що відкриває 

акредитив на прохання покупця. 

Банк-кореспондент – це банк, що на підставі договору відкриває в 

іншому банку кореспондентський рахунок. 

Банк-ремітент – банк, якому принципал доручає операцію з 

інкасування. 
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Банківська гарантія  – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, 

відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов’язання перед 

бенефіціаром сплатити кошти за принципала (тобто боржника) в разі 

невиконання останнім своїх зобов’язань. 

Банківський рахунок – рахунок, на якому обліковуються власні кошти, 

вимоги та зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів, і який 

забезпечує здійснення переказів коштів за допомогою банківських платіжних 

інструментів. 

Безвідклична гарантія  - гарантія,  умови якої не можуть бути змінені і 

вона не може бути припинена  банком-гарантом  згідно  із заявою принципала 

без згоди та погодження з бенефіціаром. 

Безвідкличний акредитив - це акредитив,  який може  бути анульований  

або умови якого можуть бути змінені лише за згодою на це бенефіціара, на 

користь якого він був відкритий. 

Безоборотний індосамент  - індосамент, що здійснюється із 

застереженням «без обороту на мене», що знімає відповідальність з векселедавця 

за несплаченим і опротестованим у платежі векселем. 

Безумовна гарантія - гарантія,  за якою  банк-гарант  у  разі порушення 

принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти 

бенефіціару  за  першою  його  вимогою  без  подання будь-яких інших 

документів або виконання будь-яких інших умов. 

Беквардейшн – ситуація  коли ціна ф’ючерса нижча за ціну «спот» 

Бенефіціар у акредитивних розрахунках – продавець, отримувач коштів 

за товар.  

Бланковий індосамент – індосамент, що не містить найменування особи, 

на користь якої він вчинений і може складатися лише з одного підпису 

індосанта.  

Бланковий кредит – різновид кредиту без використання застави. 

Брокер – посередник, який купує та продає активи за дорученням та за 

рахунок свого клієнта.  

Валюта - це грошова одиниця держави чи групи держав. 

Валютна позиція – це співвідношення між сумою активів і зобов’язань, 

номінованих у одній і тій же валюті чи банківському металі. 

Валютна політика — це сукупність економічних, організаційних та 

правових заходів у сфері валютних відносин, що здійснюються органами 

державної влади з метою реалізації стратегічних завдань розвитку національної 

економіки 

Валютна інтервенція — вихід центрального банку на валютний ринок з 

і проведення операцій покупки чи продажу валюти з метою впливу на обмінний 

курс національної валюти. 

Валютне котирування – це фіксація курсу однієї грошової одиниці 

стосовно іншої грошової одиниці. 
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Валютне регулювання це діяльність державних органів, що 

передбачає проведення законодавчих, економічних та організаційних заходів, 

котрі визначають порядок здійснення операцій з валютними цінностями на 

території країни. Валютне регулювання - це комплекс заходів з приводу 

державного регламентування операцій з валютними цінностями, що 

здійснюються суб’єктами ринку. 

Валютний арбітраж – отримання прибутку банком за рахунок покупки 

валюти за нижчим курсом та продажу – за вищим.  

Валютний контроль — це сукупність заходів, спрямованих на 

забезпечення виконання встановлених державою законів, норм і правил 

проведення валютних операцій. 

Валютний коридор – це межі коливання валютного курсу, що 

встановлюється і підтримується центральним банком шляхом купівлі-продажу 

валюти. 

Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї держави, виражена у 

грошових одиницях іншої держави.  

Валютний ризик  -  це  наявний  або  потенційний  ризик   для 

надходжень і  капіталу,  який виникає через несприятливі коливання курсів 

іноземних валют та цін на банківські метали. 

Валютний ринок – це сукупність відносин з купівлі-продажу іноземних 

валют, інших валютних цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху 

іноземних капіталів, що забезпечуються сукупністю спеціалізованих установ та 

організацій. 

Валютний   своп  -  одночасне  укладання  спот  та протилежної 

форвардної угоди.  іноземна валюта,  придбана згідно з угодою  спот,  знову  

продається після закінчення певного проміжку часу,  і,  відповідно, валюта, що 

продається згідно з угодою спот, після  закінчення  певного  проміжку часу 

купується знову.  Обидві угоди укладаються з одним і  тим самим партнером, 

при цьому курси, дати  валютування  та  способи  платежу  встановлюються  в  

момент укладання  угоди 

Варіаційна маржа у торгівлі ф’ючерсами – це сума, на яку змінюються 

залишок на маржовому рахунку учасника торгів. 

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 

векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу 

визначену суму власнику векселя (векселедержателю).  

Велика фігура (фігура) – зміна ціни (курсу) на 100 пунктів. 

Виконуючий банк у акредитивних розрахунках – банк, який має 

кореспондентські відносини з банком-емітентом по акредитиву, і представляє 

сторону продавця. 

Відклична гарантія  -  гарантія,  умови  якої  можуть  бути в будь-який 

час змінені і вона може бути відкликана  банком-гарантом за заявою принципала 

без попереднього повідомлення бенефіціара. 
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Відкличний акредитив  - акредитив, що може бути змінений або 

анульований банком-емітентом  у  будь-який  час  без попереднього 

повідомлення бенефіціара 

Відкрита позиція передбачає, що банківські активи і зобов’язання, які 

мають спільні характеристики, не дорівнюють один одному  

Відсотковий арбітраж - отримання прибутку банком за рахунок 

залучення коштів під нижчий відсоток і розміщуючи кошти під більш високий 

відсоток. 

Відсотковий опціон – різновид опціону, що дає його власнику право 

залучити кошти під певну відсоткову ставку у майбутньому, або відмовитися від 

цього залежно від рівня і динаміки ринкової відсоткової ставки. 

Відсотковий опціон «Cap» покликаний зафіксувати максимальну 

відсоткову ставку для того учасника угоди, хто планує у майбутньому залучати 

кошти  і страхується від зростання відсоткової ставки.  

Відсотковий опціон «Floor» фіксує мінімальну відсоткову ставку для 

того, хто планує розміщувати кошти і страхується від падіння ставок.  

Вкладний   (депозитний)   рахунок   -   рахунок,    що відкривається  

банком  клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються 

клієнтом банку в управління на встановлений строк  та  під  визначений  процент  

(дохід)  відповідно  до  умов договору. 

Волатильність -  ступінь  мінливості   значення   індикатора, змінної,  

параметра 

Девальвація - зниження купівельної спроможності національної валюти 

щодо іноземних валют називається.  

Деривативи (похідні інструменти) - фінансові інструменти, які походять 

із (базуються на) інших  фінансових  інструментів  (-ах), відомих як базові  

інструменти. 

Депозитна позиція – це різниця між сумою активів та зобов’язань в 

іноземній валюті, яка виникає внаслідок залучення і розміщення коштів. 

Депозитні валютні операції – це сукупність короткострокових (від 

одного дня до одного року) операцій з розміщення вільних грошових залишків, а 

також операцій із залучення коштів в іноземній валютах, яких бракує, на різні 

строки під певний відсоток для отримання прибутку. 

Депозитний сертифікат – цінний папір, що свідчить про внесення 

коштів на депозитний рахунок. 

Диверсифікація - метод пом'якшення ризику шляхом розпорошення 

вкладень  та  обмеження впливу фактора ризику за рахунок уникнення надмірної  

концентрації  за  одним  портфелем.   

Диверсифікація валютних резервів — це інструмент валютної політики 

центрального банку, який передбачає регулювання структури офіційних 

валютних резервів з метою мінімізації валютного ризику, проведення 

розрахунків у іноземній валюті та реалізації валютних інтервенцій. 
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Дилер –посередник, який  реалізує операції за свій рахунок і від свого 

імені. 

Дисконт при розрахунках форвардного курсу – це сума, на яку 

форвардний валютний курс менший за спот-курс. 

Довга позиція - передбачає, що активи певного типу перевищують 

зобов’язання такого ж типу. 

Довгий стреддл  - тип опціонної стратегії, який полягає у тому, що 

інвестор одночасно купує опціони ―call‖ і ―put‖ з однаковою ціною виконання. 

Довгий стренгл - тип опціонної стратегії, який полягає у тому, що 

інвестор купує опціони ―call‖ і ―put‖. 

Документарне інкасо – це інкасо фінансових документів, які 

супроводжуються комерційними документами, або інкасо тільки комерційних 

документів. 

Дорожний чек - це платіжний документ, який передбачає покупку 

клієнтом сертифікату-зобов’язання банку виплатити клієнту певну суму. 

Експортний акредитив - це  акредитив, який відкривається іноземним 

банком-емітентом на користь бенефіціара-нерезидента.  

Євровалюта – це валюта, депонована за межами країни-емітента. 

Єврокредит – це міжнародний кредит, номінований у євровалюті, який 

надається на термін від 2 до 10 років за плаваючою процентною ставкою. 

Євроноти – це короткострокові векселі, що деноміновані в євровалюті та 

емітовані корпораціями й урядами поза межами тієї держави, у валюті якої вони 

деноміновані.  

Єврооблігації  - це облігації, емітовані у основних валютах за межами 

країни-позичальника.  

Європейський тип опціона – тип опціона, який може бути реалізований 

лише по завершенню його дії. 

Закрита позиція передбачає, що банківські активи і зобов’язання, які 

мають спільні характеристики, дорівнюють один одному.  

Застава – спосіб забезпечення виконання зобов’язань, укладених 

суб’єктами економічної діяльності. Це форма гарантії, яку надає позичальник 

кредиторові в обумовленому обсязі та у визначені терміни. 

Заставний індосамент – індосамент, що використовується в кредитних 

операціях під заставу векселів.  

Іменний  індосамент  – індосамент, що передбачає вказівку конкретної 

особи – нового тримача цінного паперу. 

Іменний чек - це письмове розпорядження власника рахунку видати 

певну суму, зазначену у чеку, фізичній або юридичній особі. 

Імпортний акредитив - це акредитив, який відкривається банком-

емітентом на користь бенефіціара, розташованого за межами країни або в її 

межах за умови відкриття трансферабельного (переказного) акредитива. 
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Індосамент – це передавальний напис на зворотному боці векселя (чека, 

коносамента), що засвідчує передачу права на цей цінний папір від однієї особи 

(індосанта) до іншої (індосата). 

Інкасо  - це операції, що здійснюються банками на основі отриманих 

інструкцій з фінансовими чи комерційними документами з метою отримання 

платежу і/чи акцепту, передачі документів проти платежу і/чи проти акцепту, 

передачі документів на інших умовах. 

Інкасове доручення – документ, відповідно до якого банк (банк-емітент) 

за дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо одержання від 

платника платежу та (або) акцепту платежу.  

Інкасуючий банк – будь-який банк, окрім банку-ремітента, що приймає 

участь у інкасовій операції. 

Інструмент хеджування - об'єкт,  поведінка  якого  за  певних умов чи 

подій є прямо протилежною поведінці  об'єкта хеджування за тих самих умов чи 

подій. 

Кліринг – це механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію 

та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а 

також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу 

між загальними обсягами вимог та зобов’язань.  

Компенсаційний акредитив – це акредитив, що передбачає домовленість 

між банком і бенефіціаром по акредитиву (який, як правило є посередником у 

реалізації товарів) про відкриття другого акредитива на користь фактичного 

постачальника (другого бенефіціара) за умови, що перший акредитив (не 

переказний) використовується як гарантія випуску другого акредитива для 

покриття угоди. 

Конверсійні операції – операції з купівлі-продажу узгоджених сум однієї 

валюти за іншу валюту за узгодженим курсом на певну дату.  

Конвертованість валюти – здатність національної валюти обмінюватися 

на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби Розрізняють повну та 

часткову конвертованість валюти.  

Консорціумний (синдикатний) кредит – різновид багатостороннього 

кредиту, що передбачає участь кількох кредиторів та одного позичальника і 

укладення однієї кредитної угоди з так званим «банком-менеджером», у 

обов’язки якого входить адміністрування даної кредитної угоди. 

Контанго – ситуація коли ціна ф’ючерса вища за ціну «спот». 

Контргарантія -  зобов’язання банку-контргаранта, що видається банку 

гаранту, відшкодувати йому будь-які суми, виплачені останнім за гарантією на 

користь бенефіціара.  

Кореспондентський рахунок – це рахунок, відкритий одному банку в 

іншому банку.  

Коротка позиція - передбачає, що зобов’язання певного типу перевищують 

активи такого ж типу. 
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Короткий стреддл - тип опціонної стратегії, який полягає у тому, що 

інвестор одночасно продає опціони ―call‖ і ―put‖ з однаковою ціною виконання. 

Короткий стренгл - це тип опціонної стратегії, який полягає у тому, що 

інвестор продає опціони ―call‖ і ―put‖. 

Кредитна лінія – це кредитна угода, згідно якої протягом певного 

проміжку часу банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми 

(ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового 

надання кредиту (як правило, за користування кредитною лінією банк стягує з 

клієнта додаткову плату). 

„Кредитне плече” передбачає надання брокерською компанією своєму 

клієнту коштів  у тимчасове користування для здійснення операцій та ринку і 

таким чином надає учаснику торгів можливість оперувати сумами, що у від 10 

до 100 разів можуть перевищувати обсяги його страхового депозиту. 

Кредитний рахунок -  це рахунок, відкривається  банком  клієнту на 

договірній основі для обліку кредитів, що надані шляхом оплати розрахункових 

документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника. 

Кредитний ризик  -  це  наявний  або  потенційний  ризик  для 

надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла 

на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його 

підрозділом) або  в  інший  спосіб  виконати взяті  на  себе  зобов'язання.   

Крос-курс — це співвідношення між двома іноземними валютами, яке 

визначають на основі курсу цих валют щодо третьої валюти. 

Купівельна спроможність валюти визначається вартістю певного набору 

товарів та послуг, які можна придбати за цю валюту у досліджуваному періоді у 

порівнянні з базовим періодом. 

«Ламана» дата – дата форвардної валютної операції, що лежить між двома 

стандартними датами форвардних угод. 

LIBOR (London InterBank Offered Rate (англ.) – Лондонська міжбанківська 

ставка пропозиції) - середньозважена відсоткова ставка за міжбанківськими 

кредитами, що розраховується Банківською Британською Асоціацією за даними 

16 найкрупніших банків-маркет-мейкерів Лондона.  

Ліміт незавершених операцій  - це загальна сума валютних угод, за 

якими ще не надійшла інформація про переказ валюти. 

Маржа – це певна, визначена правилами біржі, сума на спеціальному 

рахунку учасника торгів, яка має на меті забезпечення його фінансових 

зобов’язань перед контрагентами. 

Маркетмейкер  -   професійний  учасник  ринку (валютного чи фондового),  

який здійснює  постійні котирування цін продавця та покупця на фінансові  

інструменти,  від свого імені  або  від  імені  клієнта.   

Маркетмейкерство -  діяльність  професійного  учасника  ринку 

(валютного чи фондового),  яка полягає  в  забезпеченні  постійних котирувань цін 

покупки і продажу фінансових  інструментів,  від свого імені  або  від  імені  

клієнта.   
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Міжбанківське рамбурсування – це механізм організації відшкодування 

виконуючому банку грошових коштів, виплачених ним по акредитиву, шляхом 

пред’явлення вимоги про відшкодування коштів рамбурсуючому банку. 

Рамбурсуючий банк, в свою чергу, відшкодувавши кошти виконуючому банку, 

вимагає відшкодування від банку-емітента. 

Міжбанківські розрахункові операції – операції з приводу задоволення 

грошових вимог та зобов’язань, що виникають між банками, їх філіями та 

клієнтами. 

Міжнародний кредит – це економічні відносини, які виникають між 

кредиторами і позичальниками різних країн з приводу надання, використання та 

погашення позики. 

Негоціація – це купівля та/або врахування переказних векселів та/або 

документів, передбачених умовами акредитива, негоціюючим банком.  

Негоціюючий банк – це банк, якому банк-емітент акредитива надав 

повноваження купити та/або врахувати переказні векселі та/або документи, 

передбачені умовами акредитива. 

Неподільний акредитив – різновид акредитива, що передбачає, що вся 

належна експортеру сума буде виплачена після завершення всіх поставок. 

Непокритий акредитив – це акредитив,  оплата за яким (якщо тимчасово 

немає коштів  на  рахунку  платника)  гарантується  банком-емітентом  за 

рахунок банківського кредиту.  

Номінальний двосторонній валютний курс — це ціна одиниці 

національної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти. 

Номінальний ефективний валютний курс  визначається як 

співвідношення національної валюти до валют інших країн, з поправкою на  

частки цих країн у валютних операціях даної країни. 

Овердрафт – форма короткострокового кредиту в межах встановленого 

банком ліміту, що дозволяє клієнту здійснювати витрати, коли у клієнта на 

поточному рахунку недостатньо коштів.   

Овернайт  -  кредит, що надається на термін до наступного робочого дня. 

Опціон - угода,  аналогічна форварду  та  ф'ючерсу,  за  якою одній   стороні  

-  покупцеві  опціону  -  надається  виключне  та безумовне право вибору 

здійснювати операцію купівлі-продажу чи ні. Друга сторона - продавець опціону - 

зобов'язана виконувати рішення покупця опціону і  не має права відмовитися від 

своїх зобов'язань. 

Опціон ―call‖ – опціон, що дає його власнику право (але не зобов’язує) 

купити базовий актив у продавця опціону і зобов’язує продавця опціону продати 

базовий актив; 

Опціон ―put‖ - опціон, що дає його власнику право (але не зобов’язує) 

продати базовий актив  продавцю опціону і зобов’язує продавця опціону купити 

базовий актив. 

Опціонна стратегія – це комбінація кількох операцій з використанням 

опціонів. 
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Паралельний кредит – різновид багатостороннього кредиту, що 

передбачає участь кількох кредиторів та одного позичальника і укладення 

кількох кредитних угод з кожним із кредиторів. 

Паритет купівельної спроможності  -  це співвідношення купівельної 

спроможності двох валют до певної групи товарів та послуг у двох країнах . 

Передоручувальний (передовірчий) індосамент – індосамент, що містить 

доручення провести операції з цінним папером. Цей індосамент використовується 

при передачі векселя на інкасо, коли клієнт звертається до свого банку з 

проханням отримати для нього платіж від контрагента. 

Підтвердження   акредитива   іншим   банком (підтверджуючим банком)   

по   уповноваженню   або   на   прохання банку-емітента становить   тверде   

зобов'язання   підтверджуючого банку, на  додаток  до зобов'язання банку-

емітента,  за умови,  що передбачені  документи  представлені  

підтверджуючому  банку   або іншому вказаному банку та дотримані строки та 

умови акредитива. 

Підтверджуючий банк - це банк, який додає своє власне платіжне 

зобов’язання до зобов’язання банку-емітента здійснити 

платіж/акцептувати/негоціювати проти подання документів згідно з умовами 

акредитива. 

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що містить 

вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та 

доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної 

платником суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача. 

Платіжна  система  - це платіжна  організація,  учасники платіжної  

системи  та сукупність відносин,  що виникають між ними при проведенні  

переказу  коштів.   

Плаваючий валютний курс - це курс, який визначається на ринку під 

впливом попиту та пропозиції. 

Платіжний баланс – це співвідношення між сумою грошових 

надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею 

платежів за кордон протягом певного періоду. 

Платіжне доручення – це розрахунковий документ, який містить 

доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі 

свого рахунка на рахунок отримувача. 

Податковий вексель – це простий вексель, авальований банком, що 

видається векселедавцем і засвідчує його зобов’язання сплатити податок у 

певний строк. 

Подільний акредитив  - різновид акредитива, що передбачає виплату 

певних узгоджених у контракті сум після кожної часткової поставки.  

Позиція – це різниця між активами та позабалансовими вимогами з одного 

боку та балансовими та позабалансовими зобов'язаннями банку.  
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Покритий акредитив - це акредитив,  для  здійснення  платежів   за   

яким завчасно  бронюються  кошти  платника  в  повній  сумі на окремому 

рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку.   

Поточний рахунок  - це 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.   

Початкова маржа при торгівлі ф’ючерсами  -  кошти та/або цінні папери,  

які необхідно внести для укладення ф'ючерсного контракту 

Правило діагоналі – правило розрахунку курсу продовженої форвардної 

угоди, що передбачає додавання до спот-курсу закриття угоди форвардних 

пунктів по діагоналі. 

Представляючий банк – інкасуючий банк, що здійснює подання 

документів платнику 

Премія при розрахунках форвардного курсу – це сума, на яку форвардний 

валютний курс більший за спот-курс. 

Премія у торгівлі опціонами – це сума, яку сплачує покупець продавцю 

опціона. 

Принципал – сторона у розрахунках інкасо, яка доручає банку операцію з 

інкасування 

Процентний своп - це контрактна угода між двома сторонами, відомими 

як учасники свопу, про обмін потоками грошових коштів, які розраховані за 

різними ставками, але виходячи з однієї суми,  відомої  як  умовна  сума. 

Реальний валютний курс — це номінальний валютний курс, помножений 

на співвідношення цін країни валюти котирування (внутрішніх цін) до цін країни 

базової валюти (зовнішніх цін). 

Реальний ефективний валютний курс — це номінальний ефективний 

валютний курс з поправкою на зміни співвідношення внутрішніх цін до цін 

країн, до валют яких встановлюється котирування національної валюти. 

Ревальвація – це підвищення купівельної спроможності національної 

валюти щодо іноземних валют. 

Револьверний кредит — це кредит, який автоматично поновлюється в 

межах обумовленого кредитним договором розміру на заздалегідь узгоджених 

умовах. 

Резервний акредитив (стенд-бай) -  це акредитив, що використовується 

для гарантії платежів у разі настання чи ненастання певної події. 

Реконсиляція   -  процедура  контролю,  яка  полягає  в ідентифікації та 

перевірці виконання кожного переказу за допомогою щонайменше трьох 

показників, визначених платіжною системою. 

Ризик - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані,  можуть  

мати  негативний  вплив  на  капітал  та/або надходження банку. 
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Ризик зміни  процентної  ставки  - це наявний або потенційний ризик  

для  надходжень  або  капіталу,  який   виникає   внаслідок несприятливих  змін  

процентних  ставок.   

Ризик ліквідності  визначається  як  наявний  або потенційний ризик   для   

надходжень   та   капіталу,   який   виникає   через неспроможність банку 

виконати свої зобов'язання в належні  строки, не  зазнавши  при  цьому  

неприйнятних  втрат. 

Ризик ліквідності ринку, який визначається як наявний  або  потенційний  

ризик для надходжень та капіталу,  який виникає через  нездатність  банку  

швидко  закрити  розриви  своїх позицій  за  поточними  ринковими ставками,  

не зазнавши при цьому неприйнятних  витрат.   

Ризик-менеджмент - це система управління ризиками,  яка включає в 

себе стратегію  та тактику управління, направлені на досягнення основних 

бізнес-цілей банку. 

Ринковий ризик  -  це  наявний  або  потенційний  ризик   для надходжень 

та капіталу,  який виникає через несприятливі коливання вартості  цінних 

паперів та товарів і  курсів іноземних  валют  за тими  інструментами,  які  є  в 

торговельному портфелі.   

Світовий фінансовий ринок – це система відносин ринкового типу, що 

забезпечує акумуляцію і перерозподіл міжнародних фінансових ресурсів. 

Соло-вексель (простий вексель)  - це безумовне зобов'язання боржника 

(векселедавця) виплатити зазначену суму після закінчення вказаного у ньому 

терміну та у вказаному місці 

«Спот» - угода щодо  купівлі-продажу,  коли  розрив  між  датою 

укладання  угоди  (датою  контракту)  та  датою  проведення обміну активами 

(датою валютування) не перевищує двох робочих днів   

Спред -  різниця  між  середньозваженою  ставкою   дохідності 

підпроцентних    активів   банку   та   середньозваженою   ставкою витратності  

його підпроцентних  зобов'язань.  Вказує  на  реальну здатність  банку  до  

управління  процентними  ставками  за своїми інструментами 

Сублізинг  -  це  вид   піднайму   предмета   лізингу,   у відповідності з 

яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім  особам  

(лізингоодержувачам  за  договором  сублізингу)  у користування  за  плату  на  

погоджений  строк  відповідно до умов договору  сублізингу  предмет  лізингу,   

отриманий   раніше   від лізингодавця за договором лізингу. 

Термінові операції – це ті, термін реалізації яких перевищує три робочі 

дні, тобто це все, що довше за «spot», наприклад, форвард, ф’ючерс. 

Товарний кредит – різновид кредиту, що надається експортером у 

товарній формі з подальшою оплатою у грошовій або і у іншій товарній формі. 

«Тод» - валютна угода, що укладається і реалізовується у той самий день. 

«Том» - валютна угода, що реалізовується на наступний день після її 

укладення. 
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Транзитний акредитив – передбачає, що банк-емітент вимагає від 

банку-посередника в одній країні підтвердити або авізувати акредитив на 

користь бенефіціара - резидента іншої країни. 

Трансферабельний (переказний) акредитив - це акредитив,  по якому   

бенефіціар   (перший   бенефіціар)   може   просити  банк, уповноважений  

платити,   видати   зобов'язання   про   платіж   з розстрочкою,  акцептувати або 

негоціювати (трансферабельний банк), або  у  разі  вільної  негоціації  

акредитива,   банк   спеціально уповноважений   в  акредитиві  як  

трансферабельний  банк,  -  щоб акредитивом могли користуватися  повністю  

або  частково  один  чи кілька інших бенефіціарів (другі бенефіціари). 

Трасат - особа, на яку виставляється переказний вексель (тратта). 

Трасант - особа, що виставляє переказний вексель (тратту), 

векселедавець.  

Тратта (переказний вексель) це  безумовний наказ кредитора (трасанта), 

адресованим боржнику (трасату), оплатити у вказаний у ньому термін вказану 

суму трасанту або третій особі (ремітенту 

Управління ризиками - це процес, за допомогою якого банк виявляє   

(ідентифікує)  ризики,  проводить  оцінку  їх  величини, здійснює їх моніторинг і 

контролює свої ризикові позиції,  а також враховує  взаємозв'язки  між різними 

категоріями (видами) ризиків. 

Факторинг – це технологія кредитування, при якій одна сторона (фактор) 

передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 

сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити 

факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

Фіксований валютний курс передбачає наявність певного офіційного 

співвідношення, який підтримують органи державного валютного контролю.  

Фінансовий інструмент – це контракт, результатом якого є створення 

фінансового активу одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання 

чи інструменту власного капіталу у іншого суб’єкта господарювання.  

Фінансовий лізинг – це різновид оренди, за умов якої  лізингодавець 

зобов'язується набути у  власність  річ  у  продавця (постачальника)   відповідно  

до  встановлених  лізингоодержувачем специфікацій   та   умов   і   передати    її    

у    користування лізингоодержувачу  на  визначений  строк  не  менше одного 

року за встановлену плату (лізингові платежі). 

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для 

використання,  та їх еквіваленти;  дебіторську заборгованість,  не призначену 

для перепродажу;  фінансові інвестиції,  що утримуються до погашення;  

фінансові активи,  призначені для перепродажу; інші фінансові активи.  

Фінансові  зобов'язання  включають фінансові зобов'язання, призначені 

для перепродажу, та інші фінансові зобов'язання.  

Форвард -  угода щодо купівлі-продажу,  коли розрив між датою 

укладення угоди  (датою  контракту)  та  датою  проведення  обміну активами  

(датою  валютування)  перевищує  два  робочих дні.   
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Форвардний опціон різновид форвардної угоди, який надає клієнту право 

обрати для реалізації угоди будь-яку дату із вказаного у форвардному контракті 

опціонного періоду.  

Форвардний своп - це комбінація двох форвардних угод – угод з 

коротшим та довшим термінами. 

Ф'ючерс – контракт, що передбачає покупку-продаж базового активу у 

майбутньому, відбувається за стандартизованими умовами,  здійснюється тільки 

на біржах,  під їх контролем,  а  форма і  умови контрактів чітко уніфіковані  

(біржа визначає вид активу, що продається, обсяг операції,  строк оплати,   курс). 

Ф’ючерс на фондовий індекс – це контракт, базовим активом яких є 

фондовий індекс.     

Хеджування -   метод   пом'якшення  ризику,  який  полягає  у визначенні  

об'єкта хеджування та  підборі  до  нього  адекватного інструменту хеджування.   

Чек – це письмове безумовне розпорядження клієнта своєму банку 

виплатити зазначену у ньому суму чекотримачу. 

Чисте інкасо означає інкасо фінансових документів, які не 

супроводжуються комерційними документами.  

Цедент  - це бенефіціар, що інструктує авізуючий банк стосовно переказу 

частини коштів переказного акредитива третій особі. 

Цесіонарій – це третя особа (у разі застосування акредитиву), на користь 

якого переводяться кошти переказного акредитиву. 
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