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Постановка проблеми. Наслідки валютно-фінансової кризи 2008 - 2009 р.р. 

засвідчили, що стабільність розвитку вітчизняної банківської системи та функціонування 

національного валютного ринку значною мірою залежать від динаміки й ефективності 

здійснення валютних операцій комерційними банками. Виконання валютних операцій, 

передусім пов’язаних із залученням та розміщенням валютних коштів, без обґрунтованої 

стратегії їх розвитку призводить до породження проблем ліквідності банківських установ. 

Аналіз останніх публікацій. Найновіші тенденції розвитку банківської системи 

України відображені у наукових працях вітчизняних учених і практиків. Зокрема, 

Я. Груздевич [4], О. Дзюблюк [5; 6], Ж. Довгань, О. Другов [7; 8], В. Міщенко [11], 

Т. Смовженко [12; 13], К. Черкашина [14] у своїх працях аналізують проблеми капіталізації 

вітчизняних банків, проблеми наявності іноземного капіталу в банківській системі України 

та його вплив на динаміку розвитку внутрішнього ринку, досліджують шляхи підвищення 

рівня капіталізації та зміцнення вітчизняних банківських установ. 
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Невирішена частина проблеми. Водночас, недостатньо уваги приділено 

дослідженню взаємозв’язку між рівнем капіталізації і стабільності банківської установи та 

показниками її валютної діяльності. Вважаємо, що за сучасних умов інтернаціоналізації 

суспільно-відтворювальних процесів невід’ємним джерелом розширення ресурсної бази 

банку є валютні кошти. Проте, як засвідчила практика, недалекоглядність у здійсненні 

валютних операцій, відсутність стратегії розвитку валютної діяльності банку спричиняє 

підрив його стабільності та зниження ліквідності. На нашу думку, з метою забезпечення 

стрімкого розвитку банківської системи України та зміцнення позицій вітчизняних банків на 

валютному ринку країни необхідно більше уваги приділяти вдосконаленню валютної 

діяльності як невід’ємного напряму банківського бізнесу за умов розширення міжнародного 

співробітництва та інтенсифікації руху міжнародних капіталів. 

Постановка завдання. Відтак вважаємо, що одним із напрямів підвищення 

надійності та ліквідності вітчизняних банків послужить удосконалення процесу управління 

валютними ресурсами банку, особливо за умов їхньої нестачі на внутрішньому валютному 

ринку та утрудненого їх залучення із зовнішніх ринків. 

Виклад основного матеріалу. Важливу роль у реалізації стратегічних планів 

удосконалення валютної діяльності банку відіграють процеси формування та використання 

валютно-ресурсної бази, особливо тепер, коли гостро відчувається нестача валютних коштів. 

На думку О. Васюренка, управління валютними ресурсами пов’язане з наявністю в банку 

спеціальних організаційних і технічних заходів, спрямованих на ефективне виконання 

валютних операцій клієнтів та отримання максимального прибутку, зваженого на валютний 

ризик [3, c. 234]. Важливим напрямом при управлінні валютними ресурсами є дослідження 

валютних пасивів банку, що дасть змогу визначити, за рахунок яких коштів формується 

ресурсна база банку, оцінити важливість кожного джерела та виду ресурсу за валютами у 

валютній діяльності банку, визначити динаміку змін обсягів залучених валютних коштів, 

забезпечити пошук шляхів зниження вартості ресурсів шляхом оптимізації їх структури 

стосовно валют (рис. 1). 

Оцінюючи ефективність ресурсної бази, слід звертати увагу саме на джерела її 

формування, адже: кошти фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності дешевші, 

ніж міжбанківські запозичення; кошти фізичних осіб мають вищу вартість, аніж кошти 

юридичних осіб; кошти на поточних рахунках дешевші, проте вони є найменш прогнозована 

складова ресурсів; висока частка значних за обсягами депозитів забезпечує стабільність 

ресурсної бази, а велика частка довгострокових депозитів позитивно впливає на ліквідність 

банку. 

Як потенційні джерела формування валютних ресурсів слід розглядати операції з 

ощадними сертифікатами та облігаціями в іноземній валюті, можливості застосування яких 

на даному етапі обмежені національним валютним законодавством. Розширенню валютних 

ресурсів може служити вдосконалення управління залишками на поточних рахунках, проте 

такі види ресурсів є короткостроковими, а зростання їх питомої ваги може негативно 

вплинути на ліквідність банку. Слід оптимізувати кількість коррахунків відповідно до потреб 

банку, з метою мінімізації витрат на їх утримання. Проте варто враховувати й те, що 

розвиток кореспондентських рахунків дешевший аніж інших організаційно-інституційних 

форм проникнення банків на іноземні ринки. Наприклад, як зазначає О. Бутук, менше 1% 

американських банків мають філії в інших країнах [2, c. 310]. 

Одним із показників надійності й стабільності ресурсної бази банку є цінова політика 

банку, яка має бути достатньо привабливою для клієнтів і забезпечувати належний та 

обґрунтований прибуток від виконання валютних операцій. 

При дослідженні динаміки змін у структурі формування ресурсної бази банкові 

необхідно звертати увагу і на стан грошового й валютного ринків країни, а також на рівень 

власної репутації та іміджу, на рівень довіри клієнтів до нього. При зростанні обсягів 

залучення валютних депозитів і запозичень слід з’ясувати причини, що викликали потребу в 

додаткових ресурсах – проблеми з ліквідністю, невиконання плану запозичень ресурсів, стан 
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валютного ринку, дострокове відкликання коштів клієнтом, низька відсоткова ставка 

порівняно з ринковими цінами тощо. 

 

 
 

Рис. 1. Управління валютними ресурсами комерційного банку 
 

Оцінюючи ефективність формування ресурсної бази, необхідно також визначити 

частку власних і залучених коштів; при цьому слід визначити питому вагу в загальному 

обсязі валютних ресурсів кожного з виду залучених коштів (міжбанківських, фізичних та 

юридичних осіб). 

Із метою оптимізації управління валютними ресурсами слід оцінювати ефективність 

їх розміщення шляхом аналізу дохідності та витрат, пов’язаних із виконанням валютних 

операцій. Це дасть змогу визначити, яку частку доходи від валютних операцій займають у 

загальному обсязі доходів банку, та який рівень доходу становить кожен напрямок валютної 

діяльності. Методика аналізу даних операцій може полягати у визначенні низки показників. 

Важливим акцентом при аналізі ефективності валютних операцій є визначення коефіцієнта їх 

дохідності та рентабельності; для цього можна скористатися відомими формулами (табл. 1). 

Управляти собівартістю валютної діяльності можна на основі функціонально-

вартісного аналізу, що відрізняється від традиційного аналізу собівартості послуги, за якого 

сукупні затрати порівнюються з доходами від реалізації за всіма видами валютних операцій і 

за всіма категоріями клієнтів. Впровадження функціональної складової дасть змогу 
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виокремити частку доходів, які банк отримав від виконання кожної операції та надання 

набору послуг різним групам клієнтів, використовуючи при цьому різні моделі співпраці, які 

відрізняються рівнем собівартості операції. 

Даний підхід дасть банкові змогу конкретніше управляти собівартістю процесу, 

виділяти дохідніші операції та клієнтські групи. А зіставлення дохідності кожної конкретної 

операції з величиною можливого ризику забезпечить ранжування валютних операцій за 

рівнем привабливості (рентабельності) для банку, визначення профілюючих і допоміжних 

валютних операцій, на основі чого можна вносити необхідні зміни в тактику валютної 

діяльності. 

 

Таблиця 1 

Аналіз та оцінка валютної діяльності комерційного банку 

№ 

за/п 
Показник Формула для розрахунку 

1 
Частка валютних 

активів (Чва) всьогоАктиви

активиВалютні
Чва

,

 
=  

2 
Частка валютних 

зобов’язань (Чвз) оння, всьогЗобов'язва

 бов'язанняВалютні зо
Чвз =  

3 

Темпи зростання 

валютних активів 

(Тв.а.) 
періодупочаток  на ВА

періоду кінець наВА
аТв

 
.. =  

4 

Темпи зростання 

валютних зобов’язань 

(Тв.з.) 
періодупочаток  наВЗ 

періоду кінець наВЗ 
зТв =..  

5 

Темпи приросту 

валютних активів 

(∆Тв.а.) 

∆ %100.. ×
−

=
періодупочаток  на ВА

періодупочаток  на ВА періоду  кінець на ВА
аТв  

6 

Темпи приросту 

валютних зобов’язань 

(∆Тв.з.) 

∆Тв.з.= %100×
−

періодупочаток  наВЗ 

періодупочаток  наВЗ  періоду  кінець на ВЗ
 

7 

Частка доходів від 

валютних операцій у 

величині загальних 

доходів банку (Чв.д.) 
∑

=
всього Доходи,

операцій валютних відДоходи 
дЧв ..  

8 
Коефіцієнт дохідності 

валютних операцій (К) активи валютні Середні

операцій валютних відДоходи 
К =  

9 

Коефіцієнт 

рентабельності 

валютних операцій 

(Рв.о.) 
виртати Валютні

операцій валютних відДоходи 
оРв =..  

 

Примітка: складено за матеріалами [1, c. 223, 224; 9, c. 223; 11, c. 112]. 

 

Необхідно також проаналізувати, за рахунок яких факторів відбуваються зміни 

показників дохідності валютних операцій: за рахунок змін чисельності та структури клієнтів; 

спектру і питомої ваги виконуваних валютних операцій та послуг; середньої відсоткової 

ставки за активними й пасивними валютними операціями; динаміки змін тарифів на валютні 

послуги; зміни вартості валютних ресурсів; структурні зміни у залученні та розміщенні 

валютних ресурсів; наслідки економічної та політичної ситуації у країні. Досліджуючи 
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показники дохідності та витрат за валютними операціями, можна зробити порівняльний 

аналіз ефективності роботи з валютою різних банків та їх структурних підрозділів. Дані 

показники слід аналізувати у динаміці, що дасть змогу визначити загальні тенденції їх змін. 

Висновки та пропозиції. Слід зазначити, що ефективність реалізації завдань щодо 

управління валютними ресурсами залежить від ефективності виконання інших напрямів 

валютної діяльності банку. Оскільки структурну побудову системи управління валютними 

ресурсами можна представити, як: 1) побудова прогнозних балансів, валютних планів та 

бюджетів; 2) формування оптимальної структури валютних активів і пасивів; 3) коригування 

цінової політики та управління собівартістю валютного обслуговування; 4) управління 

валютними ризиками, то наступними питаннями, що потребують дослідження є 

вдосконалення процесу аналізування, стратегічного планування показників і напрямів 

розширення валютної діяльності банку, а також процесу управління притаманними їй 

ризиками. 
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