
ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 
1. Сутність фінансового менеджменту ЗЕД та міжнародних корпорацій. 
2. Міжнародні розрахунки та фінансування зовнішньої торгівлі. 
3. Ризики у міжнародних розрахунках. 

ТЕМА 7 
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 

7.1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ТА 
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій базується на тому, 
що її виробнича, комерційна і фінансова діяльність на зовнішніх ринках, 
в економіці інших країн має додаткові вигоди, переваги порівняно з 
діяльністю на національному ринку. Це є неодмінною умовою доцільності 
підприємницької діяльності на міжнародній арені. 

Крім спільних із звичайним фінансовим менеджментом, міжнародний 
фінансовий менеджмент виконує й специфічні завдання, які наведені 
в структурно-логічній схемі 7.1. 

Аналіз фінансового стану компанії 

Контроль і регулювання грошових операцій у міжнародній корпорації 

Визначення оптимальної структури і напрямів інвестування міжнародної компанії 

Обґрунтування певної стратегії фінансування діяльності міжнародної компанії в 
різних умовах 

Обґрунтування шляхів виходу на світові фінансові ринки 

Характеристика причин і видів можливих валютних ризиків 

Завдання фінансового менеджменту міжнародних корпорацій 

Структурно-логічна схема 7.1 
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Реалізація завдань фінансового менеджменту зумовила певні напрями 
в системі фінансування міжнародних компаній, основними з яких є: 

− планування і регулювання міжнародних грошових операцій; 
− створення механізму фінансування міжнародної діяльності компаній; 
− управління валютними ризиками. 
У свою чергу, завдання фінансового менеджменту у сфері зовніш-

ньоекономічної діяльності дещо інші й спрямовані на врахування 
макроекономічної ситуації в країні та за її межами (схема 7.2). 

Аналіз стану платіжного балансу країни 

Кредитування експортної діяльності 

Планування фінансових операцій з точки зору використання в міжнародних 
розрахунках різних валют 

Міжнародне капітальне бюджетування; мотивація здійснення прямих та 
портфельних інвестицій 

Операцій на євровалютному, єврокредитному ринках та євроринку цінних паперів 

Реалізація завдань фінансового менеджменту визначається вибором 
міжнародного ринку, для якого характерними є: 

еластичність 

стабільність фінансових важелів 

легке прогнозування умов розміщення коштів 

низька вартість участі в операціях 

легкий доступ до фінансових ресурсів ринку міжнародних облігацій 

Специфічні завдання фінансового менеджменту у сфері ЗЕД 

Структурно-логічна схема 7.2 

Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
формується на основі визначених інструментів, які компанії використовують 
у своїй діяльності на міжнародних ринках. Серед цих інструментів 
традиційно виділяють планування фінансових потоків, купівля і продаж 
валют для обслуговування різноманітних операцій, купівля і продаж 
акцій та інших цінних паперів на міжнародних фінансових ринках, 
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оперування власними цінними паперами на закордонних ринках та 
управління валютними ризиками. 

Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
формується на стику двох секторів міжнародного бізнесу. 

З одного боку, його основою є система управління транснаціональними 
компаніями (ТНК), оскільки фінанси ТНК є лише частиною всієї 
компанії, куди входять операційна діяльність, маркетинг, дослідження і 
розробка, персонал. Тому управління фінансовими потоками міжнародної 
компанії випливає із загальнокорпоративного планування, організаційної 
структури, керівництва та ін. Фінансовий менеджмент у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, у зв’язку з цим, деталізує загальні 
функції управління стосовно фінансових потоків ТНК. 

З іншого боку, фінансові ресурси ТНК та її грошові потоки є 
складовою міжнародних фінансових ринків. У зв’язку з цим, управління 
грошовими потоками ТНК залежить від загальної системи міжнародних 
фінансів, ланками якого є як і ТНК, так і держави, фізичні особи, 
міжнародні організації та валюти різноманітних країн. Відповідно до цього, 
управління фінансовими потоками ТНК залежить від міжнародних фінансів. 

Інструменти фінансового менеджменту міжнародних корпорацій 

Планування 
фінансових 
потоків 

Купівля і 
продаж валют 

для 
обслугову-
вання 

операцій 

Купівля і 
продаж цінних 
паперів на 
міжнародних 
фінансових 
ринках 

Оперування 
власними 
цінними 

паперами на 
закордонних 
ринках 

Управління 
валютними 
ризиками 

Сектори міжнародного бізнесу 

Управління фінансовими потоками 
всередині ТНК 

Управління фінансовими потоками 
ТНК як частиною міжнародних 

фінансових ринків 

Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій 

Сфера міжнародних 
розрахунків 

Діяльність на міжнародних 
валютних ринках 

Міжнародний рух 
капіталу 

Структурно-логічна схема 7.3 
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7.2. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

Детальніше механізм формування фінансового менеджменту 
міжнародних корпорацій представлений в структурно-логічній схемі 7.3. 

Однією із складових фінансового менеджменту міжнародних корпорацій 
є сфера міжнародних розрахунків, яка функціонує з урахуванням 
форм і типів міжнародних розрахунків, які наочно наведені в структурно-
логічній схемі 7.4. 

Міжнародні розрахунки 

Форми міжнародних розрахунків Типи міжнародних розрахунків 
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Структурно-логічна схема 7.4 

Міжнародні розрахунки включають, з одного боку, умови і порядок 
здійснення платежів, вироблені практикою і закріплені міжнародними 
документами і звичаями, а з іншого – щоденну практичну діяльність 
банків щодо їх проведення. 

Міжнародні розрахунки здійснюються переважно у безготівковій 
формі. Основними посередниками в міжнародних розрахунках є банки, 
між якими виникають кореспондентські відносини, а на основі них 
здійснюється рух валюти між різними країнами. Суб’єктами міжнародних 
розрахункових операцій є експортери, імпортери і банки. Учасниками 
міжнародних розрахунків можуть бути установи, організації, підприємства 
та фізичні особи, що є платниками або одержувачами коштів. В основу 
міжнародних розрахунків покладено рух товаророзпорядчих документів 
і операційне оформлення платежів. 
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Головними чинниками, що виражають стан міжнародних розрахунків 
є: валютне законодавство; особливості банківської практики; умови 
зовнішньоторговельних контрактів; міжнародні правила і звичаї; економічні 
і політичні відносини між країнами та умови кредитних угод. 

Основними формами міжнародних розрахунків є банківський переказ, 
інкасо, акредитив, чек та вексель. 

 
Банківський переказ – це доручення одного банку іншому виплатити 

бенефіціару певну суму валюти. Це основна форма міжнародних 
розрахунків у сучасній практиці. Крім того, банківський переказ є 
елементом всіх інших форм міжнародних розрахунків (акредитиви, 
інкасо, чеки, векселі). Банківський переказ належить до платних 
комісійних операцій банку. Усі банки, які беруть участь у здійсненні 
банківського переказу, беруть комісію за проведення операції. 

Оплата переказом можлива на будь-якій стадії виконання контракту: 
до відвантаження товару та після, через певний період. 

Для здійснення переказів, які надходять регулярно, призначені тому 
самому одержувачу й сума яких щоразу однакова, можна скористатися 
так званим дорученням банку на проведення операцій за зобов’язаннями 
клієнта за його рахунок. У такому випадку банк платника щоразу 
автоматично переказує у відповідний час заздалегідь визначену суму. 
Для боржника це не тільки заощадження часу, але й гарантія того, що 
він не пропустить терміну сплати. 

 
Інкасо – це банківська операція, що означає доручення експортера 

своєму банку отримати від імпортера суму платежу за контрактом проти 
передачі документів (фінансових, комерційних) та зарахувати кошти 
на рахунок експортера. 

Особливості інкасо в міжнародних розрахунках полягають в тому, 
що вони використовуються як при розрахунках за умови негайної 
оплати, так і при погашенні боргу за комерційним кредитом; мають 
документарний характер, тобто банки приймають на інкасо доручення 
експортерів за наявності фінансових та комерційних документів; платіжні 
документи акцептуються імпортером у попередньому порядку; широко 
використовується кредит: експортеру – у вигляді дисконту векселів; 
імпортеру – у вигляді підтоварних позик. 

В інкасовій формі розрахунків беруть участь: 
1) доручитель – клієнт, який доручає інкасову операцію своєму банку; 
2) банк-ремітент, якому доручитель доручає операцію з інкасування; 
3) інкасуючий банк, який отримує валютні кошти; 
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4) банк, який представляє документи імпортеру-платнику; 
5) імпортер-платник. 
 
Акредитив – це угода, в якій банк зобов’язується на прохання 

клієнта (імпортера) оплатити документи третій особі або бенефіціару 
(експортеру), на користь якого відкрито акредитив, чи оплатити акцепт 
трати, яку виставив бенефіціар, чи негоціацію (купівлю документів), 
виставлених йому експортером (бенефіціаром) відповідно до певних умов. 

Акредитив за формою буває грошовий, що виплачується у зазначеній 
валюті, або у валюті країни, де акредитиви пред’являються, за курсом 
на день платежу та товарний (документарний), який передбачає, що 
покупець дає доручення банку, який обслуговує, відкрити такий товарний 
акредитив, де вказується найменування товару та документи, які необхідно 
пред’явити для отримання платежу. 

Слід зазначити, що акредитивна форма розрахунків найбільш складна 
і дорога. За виконання акредитивних операцій (перевірку документів, 
авізування, платіж, підтвердження) банки беруть високу комісію, яка 
складає близько 3,0 % суми платежу. Крім того, для відкриття акредитива 
імпортер бере кредит, за який платить відсотки, але ця форма розрахунків 
має переваги, вона дає можливість імпортеру контролювати через 
банки виконання угод експортером, а для експортера – це єдина 
форма розрахунків, яка дає гарантію отримання платежу. 

 
Чек – це спеціальний документ, який містить письмове розпорядження 

банку видати (перерахувати) вказану в ньому суму грошей з поточного 
рахунка особи, яка підписала чек. 

Існують різні види чеків: 
Банківський ордерний чек може за бажанням клієнта виступати 

замість переказу. Як правило, він відсилається банком безпосередньо 
отримувачу. Іноді чек вручається чекодавцю, щоб він передав або 
надіслав його отримувачу. В більшості випадків цей чек пред’являється 
отримувачем банку-кореспонденту банку чекодавця. Після перевірки 
підписів банку чекодавця може бути виписана сума в іноземній валюті. 

Іншим видом чека в міжнародному обігу є клієнтський чек, за 
допомогою якого чекодавець здійснює платіж безпосередньо своєму 
партнеру, що в цілому виявляється швидше, ніж платіж за допомогою 
переказів. На відміну від банківського, клієнтський чек виставляється 
клієнтам на їхній банк. Це в більшості випадків розрахункові чеки на 
пред’явника, виписані в національній чи іноземній валюті залежно від 
домовленості сторін. 
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За способом передачі розрізняють три види чеків: 
− чек на пред’явника – кожен власник чека вправі пред’явити його 

для оплати чи подати на інкасо. Його правомірність не підлягає 
перевірці; 

− ордерний чек – у ньому однозначно названо одержувача, який може 
передати свої права на чек з допомогою так званого індосаменту 
третій особі. 

− іменний чек – письмове розпорядження видати (перерахувати) 
вказану в ньому суму грошей конкретній особі. 

Ризик неплатежу при чековому обігу суттєво вищий, ніж при переказі, 
особливо за клієнтськими чеками, коли немає гарантій, що банк, на 
який вони видані, здійснив платіж. 

 
Одним з найважливіших інструментів розрахунків (і кредитування), 

які використовуються в міжнародній торгівлі, служить вексель, що 
є цінним папіром, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання 
боржника (векселедавця) сплатити після настання строку визначену 
суму грошей власнику векселя (векселедержателю). 

Існують два основних види векселів: 
Соло-вексель – боргове зобов’язання однієї особи сплатити вказану 

суму іншій особі. 
Тратта – безумовна пропозиція однієї особи, адресована іншій, 

сплатити в призначений термін третій особі певну грошову суму. 
У міжнародних розрахунках найчастіше використовується переказний 

вексель (тратта). Форма векселя має важливе значення, оскільки при 
її недотриманні вексель втрачає силу зобов’язання. 

Вексель є абстрактною угодою, тому що не вказується матеріальна 
основа боргу. Предметом вексельного зобов’язання завжди є гроші, а 
не товари і не цінні папери. Термін платежу за векселем має бути 
одним для всієї вексельної суми. Вексель без вказівки терміну платежу 
розглядається як такий, що має сплачуватись при пред’явленні. 

 
Основними типами міжнародних розрахунків є розрахунки 

національною та міжнародними валютами, кліринг, золото та пластикові 
картки. 

На ефективність розрахунків національною валютою, що викорис-
товується в зовнішньоекономічних зв’язках і міжнародних розрахунках, 
впливає динаміка валютних курсів. А з другого боку, нормальне 
функціонування товарно-грошових відносин можливе тільки в умовах 
вільного обміну національної валюти на валюти інших країн. 
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Особливістю міжнародних розрахунків є те, що в країнах з частково 
конвертованою валютою держава використовує певні валютні обмеження. 

Валютні обмеження являють собою законодавчу чи адміністративну 
заборону, лімітування і регламентацію операцій резидентів і нерезидентів 
з валютою й іншими валютними цінностями. Звичайно, валютні 
обмеження стають причиною негативних наслідків. Вони звужують 
можливості й підвищують витрати валютного обміну і платежів за 
зовнішньоторговими угодами. Однак вони об’єктивно необхідні. 

З метою полегшення управління міжбанківськими розрахунками, 
зниження їхнього ризику та зменшення потреби тримати великі резерви 
в центральному банку вдаються до клірингу, тобто заліку взаємних 
вимог. 

Кліринг – це процедура періодичного взаємозаліку за зобов’язаннями 
учасників розрахунків певної платіжної системи, що включає процес 
отримання, сортування та розподілу розрахункових документів кожного 
учасника розрахунків, а також визначення остаточного розрахункового 
сальдо. 

Розрахунки за результатами клірингу в певній платіжній системі 
здійснюються розрахунковим банком, що обслуговує цю систему, 
згідно з правилами платіжної системи і взаємними угодами між її 
учасниками. 

Говорячи про золото як засіб міжнародних розрахунків, варто 
зауважити, що першим світовим грошовим товаром виступило золото. 
Зараз золото є основою міжнародних розрахунків, а долар певною 
мірою забезпечує посередництво між золотом та іншими валютами. 
Золото також є замінником і національної валюти, і іноземної при 
міжнародних розрахунках. 

Міжнародні пластикові картки є засобом безготівкових розрахунків, 
які призначені для оплати вартості товарів і послуг, а також видачі 
грошей готівкою як на території України, так і за її межами. Порядок 
використання карток регламентується чинним законодавством України, 
статутом та правилами міжнародних асоціацій та угодами з банками-
емітентами. 

 
Однією із складових фінансового менеджменту міжнародних корпорацій 

є також міжнародний рух капіталу, що означає потоки фінансових 
ресурсів за кордон, головним чином у вигляді міжнародного кредиту 
та прямих зарубіжних інвестицій, сутність яких представлена в наведеній 
нижче структурно-логічній схемі 7.5. 
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Міжнародний рух капіталу (потоки фінансових ресурсів за кордон) 

міжнародний кредит 
(рух позичкового капіталу за 

національними кордонами держав 
між суб’єктами міжнародних 

економічних відносин, пов’язаний з 
наданням валютних і товарних 
ресурсів на умовах повернення, 
терміновості та виплати відсотка) 

міжнародні інвестиції (цінності, що 
вкладаються іноземними 

інвесторами в об’єкти інвестиційної 
діяльності з метою отримання 
прибутку або досягнення 
соціального ефекту) 

Структурно-логічна схема 7.5 

Інакше кажучи, це передача грошей кредиторами позичальникам в 
інших країнах або власниками підприємств за рубежем своїм філіям, 
або дочірнім підприємствам. 

Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх 
його стадіях, опосередковуючи перехід його з однієї форми в іншу 
(грошову у виробничу, виробничу у товарну, а товарну знову у грошову). 

Значення міжнародного кредита в розвитку світової економіки полягає 
в тому, що завдяки кредиту відбувається перерозподіл капіталів між 
країнами у відповідності з потребами і можливостями більш прибуткового 
застосування. 

Довгострокові вкладення капіталу здійснюються у вигляді прямих 
інвестицій, що передбачають кредитування або придбання акцій в 
зарубіжному підприємстві, котре у значній мірі знаходиться у власності 
інвестора або під його контролем, та портфельних інвестицій, що 
передбачають кредитування або придбання акцій в зарубіжному 
підприємстві, що не належить або непідконтрольне інвестору. 

Однією із складових фінансового менеджменту міжнародних корпорацій 
є також діяльність на міжнародних валютних ринках, характерними 
рисами якого є величезний обсяг фінансових ресурсів та операцій; 
глобальність, тобто відсутність територіальних обмежень; цілодобовий 
режим операцій; залучення до операцій суб’єктів/інституцій з високим 
рейтингом/репутацією; широкий діапазон використовуваних фінансових 
інструментів; уніфікація правил і стандартів операцій та високий 
рівень використання інформаційних технологій. 

Основні функції світового валютного ринку представлені в структурно-
логічній схемі 7.6. 
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здійснення зовнішньоторговельних операцій 

регулювання валютних курсів 

валютний кліринг 

страхування валютних ризиків 

отримання прибутків на різниці валютних курсів 

Функції світового валютного ринку 

Структурно-логічна схема 7.6 

Для фінансування своїх зовнішньоторгових операцій експортери 
та імпортери можуть, насамперед, скористатися звичайними кредитними 
послугами обслговуючого банку, а саме, контокорентними кредитами. 
Але специфічні умови зовнішньої торгівлі спричинили виникнення 
особливих кредитних форм забезпечення. Тому основними інструментами 
фінансування зовнішньої торгівлі є факторинг, форфейтинг, лізинг, 
гарантія, зустрічні угоди, проектне фінансування, промислова кооперація, 
спільне підприємництво та участь в торгівлі фінансових установ, які 
наочно представлені в структурно-логічній схемі 7.7. 
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Фінансування зовнішньої торгівлі 

Структурно-логічна схема 7.7 

Факторинг – це купівля спеціалізованою фінансовою компанією 
грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасація, тобто збирання 
боргу з покупця. Фактор-компанія зобов’язується або переказувати клієнту 
гроші в міру збирання їх з боржників, або сплатити йому готівкою 
при укладанні угоди. Вартість факторинга дорожче, ніж вартість звичайної 
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банківської позики (вона може досягти 20 %), оскільки фактор-компанія 
приймає на себе ризик кредитування і надає ряд інших послуг. 

Форфейтинг – це купівля банком-форфейтором на повний строк і 
за заздалегідь встановленими умовами векселів, інших боргових 
зобов’язань і платіжних документів. Банк бере на себе ризик несплати 
боргових зобов’язань і збирає за це фіксовану в договорі тверду облікову 
ставку, премію. Джерелом коштів для банків, що беруть участь у 
форфейтингових операціях, слугує ринок євровалют. Основними валютами 
угод є долар США, німецька марка та швейцарський франк. 

Лізинг – це кредитування купівлі машин, обладнання, споруд 
виробничого призначення на основі укладання орендної угоди, за якої 
орендар сплачує орендну плату частинами та орендодавець зберігає 
право власності на товари до кінця терміну. Лізинговими операціями 
займаються спеціальні компанії, які створюються, як правило, банком 
або консорціумом банків. 

Банки дуже часто підтримують зовнішню торгівлю своїх клієнтів 
гарантіями, які в свою чергу бувають декількох видів. 

Гарантія повернення платежів (авансових сум) передбачає банківську 
гарантію повернення авансових сум, отриманих його клієнтом для 
здійснення тієї чи іншої операції з поставки. 

Гарантія пропозиції передбачає, що при тендерах банк учасника 
тендерних торгів гарантує певною сумою виконання контрактів поставки 
і договорів виробництва. 

Гарантія коносаментів полягає в тому, що банк бере на себе перед 
пароплавством зобов’язання відшкодування збитків, які можуть бути 
юридично заявлені у випадку відпуску товарів без коносаментів (коли 
товар прибув у порт, а відправлені поштою коносаменти ще перебувають 
у дорозі). Одночасно він бере на себе зобов’язання дослати затримані 
оригінали коносаментів. 

Зустрічні угоди – це бартерні операції. 
Проектне фінансування – це фінансування, що дає можливість 

пропонувати точно адаптоване до конкретних потреб фінансування 
великих міжнародних проектів у таких галузях, як видобуток сировини, 
розвиток інфраструктури, комунікацій тощо. 

Промислова кооперація – застосовується у випадку фінансування 
великих проектів або при довгострокових ділових відносинах. 

Спільне підприємство – передбачає заснування вітчизняним 
підприємством разом із закордонним дочірнього підприємства за 
кордоном, офіційне місцезнаходження якого, як правило, розміщується 
в країні одного з партнерів і керівництво яким здійснюється двома 
партнерами спільно. 
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Фінансуваня наднаціональними фінансовими установами – 
передбачає фінансування галузей, які мають важливе значення для 
економіки країни та значних для народного господарства. 

7.3. РИЗИКИ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ 

Рівень та види ризиків у міжнародних розрахунках значно зростають 
із включенням учасників ринкових відносин до системи зовнішньо-
економічної діяльності. Це пояснюється тим, що в цій системі 
різко загострюється конкурентна боротьба, збільшується кількість і 
ускладнюється структура факторів, які викликають економічні, політичні 
та інші ризики, зростає ступінь непередбачуваності розвитку і кон’юнктури 
численних ринків. Тому з урахуванням характеру множинності 
світогосподарських зв’язків виділяють ризики, пов’язані з контрагентами, 
до яких відносяться дебіторський та виробничий ризики, та ризики, 
пов’язані з економічною та політичною ситуацією, до яких належать 
політичний, валютний та платіжний ризики, що детально представлені 
в наведеній нижче структурно-логічній схемі 7.8. 

Ризики у міжнародних розрахунках 

Ризики, пов’язані 
з контрагентами 

Ризики, пов’язані з економічною 
або політичною ситуацією 

Дебіторський 
(неплато-

спроможність 
контрагента) 

Виробничий 
(ризик 

невиконання 
угоди) 

Політичний (ризик 
настання політичної 

ситуації, що 
перешкоджає 
договору) 

Валютний 
(ризик зміни 
курсу валют) 

Платіжний 
(ризик 

затримки/ 
відсутності 
переказу) 

Можливості зменшення ризиків 

Погодження сторін 
про умови поставки; 
відповідні документи; 

арбітраж; вибір валюти, в 
якій виставляються 

рахунки 

Погодження кредитних 
установ 

про акредетиви, гарантії 
здійснення платежів; 

посередництво в строкових 
валютних операціях; 
ведення рахунків в 
іноземній валюті 

Погодження держав 
про гарантії; міжнародні угоди; 

діяльність консульств 

Структурно-логічна схема 7.8 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 
 
Акредитив (letter of credit) – угода, в якій банк зобов’язується на 

прохання клієнта (імпортера) оплатити документи третій особі або 
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бенефіціару (експортеру), на користь якого відкрито акредитив, чи 
оплатити акцепт трати, яку виставив бенефіціар, чи негоціацію (купівлю 
документів), виставлених йому експортером (бенефіціаром) відповідно 
до певних умов. 
Вексель (bill of exchange) – цінний папір, який засвідчує безумовне 

грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити після настання 
строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). 
Документарне інкасо (documented encashment; documented 

collection) – інкасо фінансових документів, які супроводжуються 
комерційними документами, або інкасо тільки комерційних документів 
без інкасації фінансових (платіжних) документів. 
Документарний акредитив (documentary credit) – розрахунковий 

документ, за яким акредитивний банк зобов’язується виплатити відповідно 
до інструкції покупця певну суму коштів продавцеві (бенефіціару) 
після пред’явлення товаророзпорядчих документів. 
Інкасо (encashment; collection of payments) – банківська операція, 

що означає доручення експортера своєму банку отримати від імпортера 
суму платежу за контрактом проти передачі документів (фінансових, 
комерційних) та зарахувати і кошти на рахунок експортера. 
Кліринг (clearing) – угода між урядами або національними банками 

двох і більше країн при обов’язковому взаємному заліку міжнародних 
вимог і зобов’язань. 
Крос-курс (cross exchange rate) – курс, отриманий розрахунково з 

курсів двох валют до третьої. 
Курс покупця (buying rate) – курс, за яким він купляє іноземну 

валюту за національну. 
Курс продавця (selling rate) – курс, за яким банк-резидент продає 

іноземну валюту. 
Курс спот (spot rate) – курс, що діє на ринку на певну дату. 
Міжнародні валютні ринки (international foreign exchange markets) – 

сукупність операцій з купівлі та продажу різноманітних валют усіма 
фінансовими організаціями світу. 
Міжнародні пластикові картки (international credit cards) – 

універсальний персоніфікований платіжний інструмент у вигляді 
пластикової картки, призначений для проведення розрахунково-платіжних 
операцій та для отримання готівкових коштів. 
Міжнародні розрахунки (international settlements) – регулювання 

платежів за грошовими зобов’язаннями та вимогами, які виникають 
між юридичними особами та громадянами різних країн на підставі 
економічних, політичних, науково-технічних, культурних та інших 
відносин. 
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Опціонні угоди (option transactions) – купівля або продаж валюти 
в майбутньому за курсом, зафіксованим у момент укладання угоди. 
Соло-вексель (note of hand; promissory note) – боргове зобов’язання 

однієї особи сплатити вказану суму іншій особі. 
Спред-курс (spread rate) – різниця між поточним (спот) і форвардним 

курсом, що називається на форвардному ринку. 
Тратта (bill of exchange) – безумовна пропозиція однієї особи, 

адресована іншій, сплатити в призначений термін третій особі певну 
грошову суму. 
Ф’ютчерсні операції (futures transactions) – купівля-продаж валюти 

за фіксованими у момент укладання угоди цінами з виконанням операції 
через певний період. 
Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій (financial 

management of international corporations) – система фінансового 
управління, що проводиться в умовах діяльності компаній на міжнародних 
ринках, в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності і спрямована 
на досягнення стратегічних і тактичних цілей у міжнародному масштабі. 
Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

(financial management in the field of foreign economic activity) – це 
сукупність визначених інструментів, які компанії використовують у 
своїй діяльності на міжнародних ринках. 
Форвардний курс (forward rate ) – курс, що використовується 

торговцями валютою для купівлі або продажу іноземної валюти в 
майбутньому. 
Чеки у зовнішній торгівлі (cheques in external trade; cheques in 

foreing trade) – спеціальний документ, який містить письмове 
розпорядження банку видати (перерахувати) вказану в ньому суму 
грошей з поточного рахунка особи, яка підписала чек. 
Чисте інкасо (net encashment; net collection) – інкасація (передача) 

лише фінансових документів (векселі, чеки та ін.). 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

Теми рефератів 
1. Експортно-імпортні операції країн. 
2. Міжнародне фінансування операцій транснаціональної фірми. 
3. Важливі міжнародні фінансові організації. 
4. Система розрахунків у здійсненні зовнішньоторговельних операцій. 
5. Інвестиційний аналіз капіталовкладень при здійсненні зовнішньо-

економічної діяльності. 
6. Механізми залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародних 

проектів бізнесу. 
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Тести для самоконтролю 
1. Безумовна пропозиція однієї особи, адресована іншій, сплатити 

в призначений термін третій особі певну грошову суму – це: 
а) банківський переказ; 
б) соло-вексель; 
в) тратта; 
г) переказний вексель. 
 
2. Регулювання платежів за грошовими зобов’язаннями та вимогами, 

які виникають між юридичними особами та громадянами різних країн 
на підставі економічних, політичних, науково-технічних, культурних 
та інших відносин – це: 

а) фінансовий менеджмент; 
б) крос-курс; 
в) міжнародні розрахунки; 
г) інструменти фінансового менеджменту. 
 
Дії відповідних державних органів, що мають на меті зниження 

обмінних курсів валюти власної країни – це: 
а) ревальвація; 
б) девальвація; 
в) механізм валютної інтервенції; 
г) девізна валютна політика. 
 
Договори з певною країною щодо одержання кредиту, необхідного 

для здійснення валютної інтервенції, у валюті цієї ж країни – це: 
а) валютні обмеження; 
б) валютна політика; 
в) «свап-угоди»; 
г) девальвація. 
 
Курс, що використовується торговцями валютою для купівлі або 

продажу іноземної валюти в майбутньому називається: 
а) крос-курс; 
б) поточний курс; 
в) строковий курс; 
г) форвардний курс. 
 
6. Операції щодо купівлі та продажу власної валюти або конкурентної 

валюти іншої держави (союзу держав) на фінансових ринках – це: 
а) девізна валютна політика; 
б) валютна інтервенція; 
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в) механізм валютної інтервенції; 
г) валютна політика держави. 
 
7. Купівля кредитною установою платіжної вимоги експортера носить 

назву: 
а) зустрічна угода; 
б) гарантія повернення платежів; 
в) промислова кооперація; 
г) форфейтинг. 
 
8. Спред – це: 
а) різниця між курсом купівлі та продажу; 
б) різниця між поточним і форвардним курсом; 
в) різниця між форвардним і крос-курсом; 
г) різниця між строковим і форвардним курсом. 
 
9. Від чого залежить стан міжнародних розрахунків? 
а) від умов зовнішньоторговельних контрактів; 
б) від міжнародних правил та звичаїв; 
в) від банківської практики та валютного законодавства; 
г) від зовнішньоторговельної політики. 
 
10. Сукупність визначених інструментів, які компанії використовують 

у своїй діяльності на міжнародних ринках – це: 
а) фінансовий менеджмент; 
б) крос-курс; 
в) міжнародні розрахунки; 
г) інструменти фінансового менеджменту. 
 
11. Продовжіть речення. Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньо-

економічної діяльності...: 
а) здійснюється при кредитуванні й русі капіталів між країнами; 
б) здійснюється при купівлі та продажу різноманітних валют усіма 

організаціями світу; 
в) деталізує загальні функції управління стосовно фінансових потоків 

ТНК; 
г) проводиться перш за все у зовнішній торгівлі за надані послуги і 

продані товари та некомерційні операції. 
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12. Регулювання імпорту та експорту капіталу, управління золото-
валютними резервами, операції з цінними паперами на відкритому 
ринку є: 

а) елементами процентної політики; 
б) елементами системи опосередкованого регулювання грошового обігу; 
в) засобами прямого впливу на грошово-кредитну політику; 
г) інструментами прямого регулювання грошового обігу. 
 
13. Назвіть форми залучення іноземного капіталу для інвестування 

економіки країни: 
а) продаж іноземним інвесторам цінних паперів; 
б) емісія державних цінних паперів; 
в) пряме інвестування через створення як підприємств з іноземним 

капіталом, так і спільних підприємств; 
г) отримання кредитів, позик і гарантій міжнародних фінансових 

інституцій, країн, державних установ, банків тощо. 
 
14. Від чого залежить ступінь ризику у міжнародних розрахунках? 
а) від самого контрагента за контрактом; 
б) від політичної та економічної ситуації в країні; 
в) від політичної та економічної ситуації у країні та в інших державах; 
г) від виду виробничої діяльності. 
 
15. Які існують можливості зменшення ризику в міжнародних 

розрахунках? 
а) погодження сторін; 
б) погодження урядів; 
в) погодження держав; 
г) погодження кредитних установ. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Фінансовому менеджменту міжнародних корпорацій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності притаманні певні завданння, реалізація 
яких визначається вибором міжнародного ринку. 

Система фінансування міжнародних компаній включає в себе такі 
напрямки, як: планування і регулювання міжнародних грошових операцій, 
створеня механізму фінансування міжнародної діяльності компаній та 
управління валютними ризиками. 

Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
формується на стику двох секторів міжнародного бізнесу: управління 
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фінансовими потоками всередині ТНК та управління фінансовими 
потоками ТНК як частиною міжнародних фінансових ринків, кожному 
з яких притаманні певні інструменти. 

Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій передбачає діяльність 
у сфері міжнародних розрахунків, міжнародного руху капіталу та на 
міжнародних валютних ринках. 

Серед міжнародних розрахунків переважають платежі із зовнішньої 
торгівлі, кредитів та інвестицій. 

Стан міжнародних розрахунків залежить від умов зовнішньотор-
говельних контрактів, міжнародних правил та звичаїв, банківської 
практики, валютного законодавства та інших факторів. 

Міжнародний рух капіталу здійснюється у формі міжнародного 
кредиту та міжнародних інвестицій. 

Діяльність на міжнародних валютних ринках передбачає операції з 
купівлі та продажу різноманітних валют і здійснення зовнішньотор-
говельних операцій. 

Невід’ємним елементом фінансового менеджменту міжнародних 
корпорацій є ризики, пов’язані з контрагентами та економічною або 
політичною ситуацією, сучасна система яких відрізняється різноманітністю 
форм і складністю. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Охарактеризуйте систему фінансування на рівні міжнародної корпорації. 
2. Які існують внутрішні джерела самофінансування міжнародної 

компанії? 
3. Яким чином інструменти фінансового менеджменту міжнародних 

корпорацій впливають на сектори міжнародного бізнесу? 
4. Перелічіть основні напрями в системі фінансового менеджменту 

міжнародних корпорацій, розкрийте їх сутність. 
5. Охарактеризуйте форми та типи міжнародних розрахунків. 
6. Назвіть елементи світового валютного ринку. 
7. У чому полягає сутність валютних ризиків? 
8. Які існують методи захисту від валютних ризиків? 
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