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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ  

ВАЛЮТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ 

 

Валютний ринок будь-якої країни має певні етапи свого розвитку. Струк-

тура валютного ринку України також зазнала значних змін. Сьогоднішній стан 

валютного ринку України визначається поступовою лібералізацією функціону-

вання ринку згідно з вимогами міжнародних кредиторів, МВФ, Світового бан-

ку. Важливим кроком у лібералізації валютного ринку України став дозвіл НБУ 

для банків укладати форвардні валютні контракти на міжбанківському ринку та 

перегляд лімітів відкритих валютних позицій. Банки також здобули право здій-

снювати операції на міжнародних валютних ринках за рахунок власної інозем-

ної валюти, у т.ч. придбаної за національну валюту на міжбанківському ринку. 

Дослідженню проблем валютного ринку присвячено роботи багатьох віт-

чизняних та закордонних вчених. Принципово існуючі дослідження можна по-

ділити на дослідження основних тенденцій та закономірностей розвитку валю-

тного ринку у довгостроковій перспективі, зокрема хвильові теорії ринків, фун-

даментальний макрофінансовий аналіз ринків, тощо, й дослідження, пов’язані з 

оперативним управлінням валютними операціями, зокрема технічний аналіз ва-

лютних ринків. Однак, натепер механізми управління валютними операціями з 

точки зору банківських установ далеко не завжди приносять бажаний резуль-

тат, що відображається на стійкості банківської системи в цілому. Відповідно 

вивчення та удосконалення потребують підходи до управління валютними опе-

раціями з урахуванням існуючих внутрішніх та зовнішніх умов, вимог до на-

дійності та платоспроможності банківських установ. 

Відповідно, метою даного дослідження є виявлення перспективних на-

прямів удосконалення підходи до управління валютними операціями з ураху-



ванням внутрішніх та зовнішніх вимог до надійності та платоспроможності ба-

нківських установ в умовах змінного зовнішнього середовища. 

Визначаючи можливі напрями удосконалення слід ґрунтуватись на базо-

вих функціях, які повинні виконувати валютні ринки в країні, зокрема: забезпе-

чення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валют-

них ризиків; диверсифiкацiя валютних резервів банків, підприємств, держав, 

регулювання валютних курсів; страхування валютних і кредитних ризиків; вза-

ємозв’язок світових валютних, кредитних і фінансових ринків; отримання спе-

кулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсiв валют; регу-

лювання темпів розвитку економіки. 

Крім того, необхідно враховувати принципові відмінності між конверсій-

ними та депозитно-кредитними операціями. Головна відмінність конверсійних 

операцій від депозитно-кредитних полягає в тому, що перші не мають протяж-

ності в часі, тобто здійснюються в деякий момент часу, тоді як депозитні опе-

рації мають тривалість в часі і різну терміновість, що, враховуючи зміну варто-

сті грошей у часі та більшу чутливість для ризиків, потребує принципово різних 

інструментів управління.  

Відповідно у процесі удосконалення підходів до управління валютними 

операціями з урахуванням внутрішніх та зовнішніх вимог до надійності та пла-

тоспроможності банківських установ в умовах змінного зовнішнього середо-

вища необхідно реалізувати такі етапи: 

1) Дослідження структури та динаміки базових параметрів валютних 

операцій банку. 

2) Визначення найбільш чутливих операцій до фактору часу, курсової рі-

зниці, політики резервування, зміни законодавчих обмежень, тощо. 

3) Наукове обґрунтування вибору інструментів управління валютними 

операціями банку та розробка структурно-логічного механізму управління. 

4) Оцінка доцільності та ефективності використання обраних інструмен-

тів та прогнозування майбутніх цільових параметрів валютних операцій банку. 


