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Анотація. Досліджено вплив держави та рин-
кового середовища на здійснення валютних 
операцій банків. Розглянуто дефініцію «бан-
ківські валютні операції», окреслено заходи 
щодо регулювання банківських валютних 
операцій.

Summary. The influence of state and market en-
vironment on bank currency transactions is re-
vealed. The definition “bank currency transaction” 
is examined and measures concerning the regula-
tion of bank currency transactions are identified. 

Ключові слова: Банківські валютні операції, монетарна політика, державне валютне регулювання, експортно-імпортні 
операції, обмінний валютний курс.
Keywords: bank currency transactions, monetary policy, state currency control, export and import operations, currency exchange rate.

Постановка проблеми. Банківська діяль-
ність тісно пов’язана із зовнішньою торгівлею, 
міжнародним рухом капіталів і кредитів, вироб-
ничим та науково-технічним співробітництвом 
між країнами, міграцією робочої сили, туриз-
мом та іншими формами міжнародних еконо-
мічних відносин. У зв’язку з цим ефективність 
діяльності банків на валютних ринках має без-
посередній вплив на фінансові результати його 
клієнтів. У процесі розвитку вітчизняної бан-
ківської системи та її інтеграції у міжнародний 
фінансовий простір виникає гостра необхідність 
теоретичного дослідження діяльності банків у 
сфері валютних операцій при банківському об-
слуговуванні суб’єктів господарювання. Валют-
ні операції є відносно новою сферою діяльності 
для українських банків та підприємств. Водно-
час позитивна тенденція щодо збільшення видів 
та обсягів валютних операцій свідчить про те, 
що  вони розвиваються прискореними темпами 

і нині займають вагоме місце у діяльності бан-
ків. На часі виважене опрацьовування теорети-
ко-методологічного інструментарію та надання 
обґрунтованих пропозицій щодо гармонізації  
здійснення банківських валютних операцій при 
обслуговуванні суб’єктів господарювання, з ме-
тою сприяння їх сталому розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми здійснення валютних операцій бан-
ками досліджуються вченими-економістами 
впродовж кількох десятиріч. В економічній на-
уковій теорії питання валютних операцій та 
валютної політики були доволі глибоко опра-
цьовані. з-поміж множини існуючих наукових 
праць, слід відзначити розробки відомих вче-
них П. Алтухова, В. Борисової, В. гейця, о. гудзь,  
М. Дем’яненка, Н. Дробот, В. Міщенко, В. Сав-
чука, М. Савлука та ін.

Слід відзначити, що внаслідок закритості і 
недоступності великих масивів інформації, про-
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блеми здійснення банківських операцій залиша-
ються мало вивченими. 

Мета статті. Визначення методів державного 
та ринкового впливу на валютні операції банків 
та надання рекомендацій щодо траєкторії розви-
тку банківських валютних операцій.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Вітчизняна наукова думка, переваж-
но вважає банківські структури фінансовими 
посередниками механізму міжрегіонального та 
міжгалузевого перерозподілу грошей в еконо-
мічному просторі. При цьому виокремлюють 
такі банківські операції: здійснення грошових 
розрахунків і платежів, видача кредитів та при-
йом депозитів [1]. 

здійснений аналіз дефініції «банківські ва-
лютні операції» переконує, що нині: 

1) банківські валютні операції ототожнюють 
з певними (конвертованими, кредитними, роз-
рахунковими) операціями з іноземною валютою; 

2) переважно дефініцію «банківські валютні опе-
рації» окреслюють загальними рисами, без чіткого 
виокремлення їх специфіки здійснення певними 
економічними учасниками валютного ринку;

3) банківські валютні операції ідентифікують 
з конвертованими операціями; 

4) переважно до змістового наповнення бан-
ківських валютних операцій не включають опе-
рацій із банківськими металами, а окреслюють 
їх лише операціями з іноземною валютою. 

Водночас, нормативно-правові акти теж не 
містять чіткої ідентифікації дефініції «банківські 
валютні операції». Така дефініція, в правовому 
аспекті окреслюється контуром валютних опе-
рацій, що відповідно до чинного  правового поля  
мають право здійснювати банки.

змістове наповнення операцій в іноземній ва-
люті, що наведене в національному Положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 
валютних курсів», не окреслює широкого спектру 
операцій, що цим положенням регулюється. Пе-
редусім, мова йде, про курсові різниці, за якими 
не обраховується сума в іноземній валюті [2]. 

здійснене дослідження переконує, що валют-
ні операції варто окреслити, як: операції, що тіс-
но переплітаються з трансляцією права власнос-
ті на певні валютні цінності; операції, що тісно 
переплітаються  з використанням  певних ва-
лютних цінностей на світових ринках, як певних 
засобів платежу, з трансляцією заборгованостей 
та інших певних зобов’язань, предметом яких 
виступають валютні цінності; операції, що тісно 
переплітаються із ввезенням, переказом, тран-

сляцією пересиланням за межі країни певних 
валютних цінностей. 

Разом з цим, доцільно визначити основні кла-
сифікаційні ознаки банківських операцій. 

за ознакою складності варто здійснити таку 
градацію банківських операцій: 

1-й блок – операції, що охоплюють широке коло 
клієнтів (менеджмент готівкою, відкриття рахунків, 
клірингові послуги, консалтингові послуги тощо); 

2-й блок – операції, що диктують використання 
специфічної підготовки кадрів (інвестиційні по-
слуги, проектне фінансування, менеджмент акти-
вами тощо);

3-й блок – операції, що диктують використан-
ня специфічних професійних знань (у царині ме-
неджменту,  корпоративних фінансів тощо); 

4-й блок – операції, що диктують використан-
ня специфічних знань (у царині фінансового реін-
жинірингу, фінансового  аналізу , планування) [3]. 

Банківські валютні операції класифікуються 
на поточні та операції, що певним чином пере-
плітаються з рухом капіталу. До операцій, що 
певним чином переплітаються з рухом капіталу, 
відносять усі операції з наявними валютними 
цінностями, які не можна віднести до поточних, 
зокрема це:

а) відстрочки трансляції валюти за експорт-
но-імпортними контрактами строком, що пере-
вищує 90 днів;

б) ретрансляція оплати власності на майно та 
нерухомість; 

в) портфельні та прямі інвестиції. 
До поточних операцій слід віднести трансля-

цію іноземної валюти для проведення розрахун-
ків на термін не більше 90 днів з відстрочкою та 
без відстрочки платежу з імпорту та експорту 
продукції і здійснення послуг.

Переважно, вчені класифікують банківські 
валютні операції виключно за складністю контр-
актів проведення, ініціаторами здійснення опе-
рацій, їх різновидами щодо купівлі-продажу 
певної іноземної валюти. 

На підґрунті опрацьовування й вивчення 
практики банківської діяльності та опублікова-
них наукових праць щодо функціонування ва-
лютних ринків класифікацію валютних операцій 
банків за певними прикметними ознаками мож-
на представити (табл. 1). 

Валютна політика нині, стала постійним, 
активним системним, і передбаченим важелем 
впливу держави, оскільки вона, «працює у вели-
кій системі, має базовою метою стабілізацію еко-
номіки в цілому» [4]. 
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Таблиця 1
Класифікація банківських валютних операцій
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отже, головним спонукальним механізмом 
певного втручання держави в процеси  регулю-
вання економічного розвитку стали деформації 
та доцільність відновлення і забезпечення су-
купної ринкової рівноваги, оскільки «проблем-
ні аспекти рівноваги мають завжди універсаль-
ний характер і її доцільно виставляти попереду 
всіх форм порядку» [5], як головне завдання. 
Слід окреслити, що теоретична та концепту-
альна платформа щодо посилення соціальної й 
економічної взаємодії основних  господарюю-
чих суб’єктів  ринку, були започатковані у США  
у кінці 20 століття.

Тому, за своєю суттю монетарна політика є за-
вжди складовою фінансової та економічної полі-
тики держави. Вона завжди тісно  перетинається 
з інвестиційною, структурною, фіскальною, ці-
новою політикою.

Таким чином, пожвавлення кон’юнктури рин-
ку завдяки зростанню попиту має змогу забезпе-
чуватися падінням облікової ставки та підвищен-
ням грошової маси в обігу, а також підвищенням 
бюджетних здобутків та падінням видатків.

«Валютна політика – це система здійснюва-
них державою економічних, організаційних та 
правових заходів у сфері валютних відносин з 
метою  реалізації  стратегічних завдань  розви-
тку національної економіки» [6].

Складність та багатогранність сукупних еконо-
мічних взаємозв’язків в області валютних операцій 
віднаходить своє відлуння у розгляді дефініції «ва-
лютне регулювання». Ґрунтуючись на визначенні 
функцій та природи валютного  регулювання, його 
можна окреслити як систему  взаємопов̀ язаних 
важелів та інструментів державного та ринкового  
регулювання  валютного курсу валюти та потоків 
валютних цінностей у межах національного та сві-
тового економічного простору.

щодо дефініції «державне валютне регулю-
вання», то її можна визначити як систему за-
ходів, важелів та інструментів які використо-
вуються  спеціальними державними органами 
відповідно до мети та завдань валютної політики 
в межах офіційно встановленого порядку.

Взаємозв̀ язки між важелями, методами, ін-
струментами валютного  регулювання проде-
монстровано на рисунку 1. 

Ефективність використання важелів та ін-
струментів валютного регулювання  переважно 
залежить від своєчасності, гармонійності поєд-
нання та термінів їх введення.

Нині відчутна девальвація гривні, яка є 
вкрай недоцільним та небажаним процесом. Це 

зумовлено специфікою національної економіки, 
в контурі зависокого рівня  імпортозалежності, 
низької еластичності експортних операцій. 

Валютний курс є вагомим, цінним важелем 
грошово-кредитної політики, що має прямий 
вплив на  зміну макроекономічних вимірників, 
реалізацію  валютної політики, що зорієнтована 
на  формування  сприятливого тренду валютно-
го курсу валюти, надає додаткового потужного 
поштовху щодо стрімкого прискорення еконо-
мічного  розвитку країни.

обмінний валютний курс може коливатись у 
межах 1% від встановленого курсу або протягом 
хоча б 3 місяців максимальні – мінімальні пара-
метри курсу можуть коливатися до 2% маржі. 
Параметри національної валюти повинні вста-
новлюватись за фіксованим курсом, якому вста-
новлений плаваючий режим і тісно переклика-
тися з твердою валютою [7].

Проведений аналіз існуючого в Україні нор-
мативно-правового  регулювання валютних опе-
рацій банків виявив низку вад:

- відчутна частка підзаконних актів, які 
переважно уточнюють та доповнюють чинне за-
конодавство;

- певний обмежувальний характер право-
вого контуру; 

- недостатнє  використання  таких методів 
правового  регулювання  як дозвіл і рекомендації;

- хиткість банківського і валютного регла-
ментування; 

- порушення вимог нормативно-правової 
технології, що відлунюються у неточності фор-
мулювання термінів, які  використовуються  у 
текстах нормативно-правового поля, неодноз-
начному їх трактуванні;

- дефіцит базового рамкового закону щодо 
валютного  регулювання [8].

Валютне регламентування України потребує 
удосконалення з використанням усунення недо-
ліків у наявних нормативних актах, розробки та 
удосконалення норм з вимогами часу.

Сформоване та існуюче нині валютне  ре-
гулювання слід визначити як жорстко регла-
ментоване, державно – монопольно – біржове. 
існуюча нині практика валютного  регулю-
вання  відчутним чином сприяє проведенню 
певних  валютних спекуляцій. Донині валют-
не  регулювання  окреслювалось як інструмент 
валютної сталості, а курс валюти сприймався 
як певний індикатор. головне призначення ва-
лютного  регулювання: сприяти розвитку зо-
внішньоекономічних зв’язків і, передусім, на-
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Рис. 1. Класифікація інструментів державного регулювання валютних операцій за їх впливом

рощенню експортно-імпортних потоків, які 
завжди залишалися осторонь. Дешева валюта 
сприяє експорту, дорога сприяє нарощенню 
імпорту, а сталий стійкий курс окреслює опти-
мальне нині співвідношення експортних та 
імпортних потоків. Так, купівельна спромож-
ність гривні у 2008 році впала майже на 80%, 
а долара у межах 25 – 30%, тобто конфіскацій-
ний характер притаманний будь-яким деваль-
ваційним процесам [8]. 

Використання інструментарію валютної 
та зовнішньоекономічної політики висту-
пає об’єктивною передумовою та необхід-
ністю. Це зумовлено неможливістю розви-
тку взаємовигідних зовнішньоекономічних 
відносин між країнами з відмінними еко-
номічними темпами  розвитку. Найбільш 
впливовим інструментарієм фінансового 
регулювання є митно-тарифні регулятори 
(рис. 2).



50 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (1) 2011

ТЕМА НоМЕРА  

«РЕАБіліТАЦія БАНКіВСьКої СиСТЕМи В УМоВАх ПоСТКРизоВої ЕКоНоМіКи»

Рис. 2. Класифікація методів  
державного впливуна розвиток  
банківських валютних операцій

Використання імпортно – експортних мит-
них платежів виявилось більш обґрунтованим 
та доцільним для економіки країни, ніж  вико-

ристання  імпортних та експортних квот. У іс-
нуючій сукупності інструментів  регулювання  
валютних відносин можна виокремити кілька 
рівнів: глобальний, наднаціональний, між-
державний, національний та корпоративний, 
яким притаманні певні важелі пливу та снас-
ті впливу на ритми, пропорції та композицію 
світової торгівлі (рис.3). Найбільш впливо-
вими методами фінансового регулювання  є 
митно-тарифні інструменти.

Так, падіння ставок відповідно до вимог СоТ 
імпортних митних платежів, яловичини, напри-
клад, на 36 % не спричинить падіння надходжень 
до державного бюджету, а буде сприяти активі-
зації конкуренції на внутрішньому ринку [7]. 

А ось,  використання  квоти в межах  
420 тис. тонн передбачає за обрахунками злет 
внутрішнього виробництва на 11 % та падіння 

Рис. 3. Система  регулювання  експортно-імпортних операцій

гу запропонувати власне бачення можливості за-
стосування певних інструментів щодо сприяння 
експорту та нарощення його обсягів (рис. 4).

Таким чином, певні види фінансових ме-
тодичних підходів державного  регулювання 
відчутно впливають на формування попиту 
та пропозиції на зовнішньому та внутріш-
ньому ринках, і мають змогу забезпечити 
злет  ефективності  виробництва та обсягів 
експорту вітчизняної продукції.

ПДВ до  рівня  10%, і втрати державного бю-
джету майже вдвічі будуть скорочені. 

Формування системи форм та методів 
державного  регулювання  діяльності еконо-
мічних суб‘єктів господарювання в системі 
експортно-імпортних та валютних операцій 
забезпечить пожвавлення інвестиційної ді-
яльності та зростання  ефективності  діяль-
ності підприємств.

Проведений аналіз наявних підходів дає змо-
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Рис. 4. Можливі інструменти  
сприяння експорту

Проведений аналіз використання різних 
форм валютного регулювання  протягом 1991-
2009 рр. в Україні дає змогу стверджувати:

1. Найвпливовішими інструментами щодо 
стану зовнішньоекономічної діяльності Укра-
їни та процеси валютного ринку були:  регу-
лювання  контуру валютного курсу та валютні 
обмеження. 

2. Переважно валютні інтервенції та деваль-
вації здійснювались після відчутного погіршен-
ня параметрів валютного ринку.  Відчутного 
позитивного впливу щодо контуру експортно-
імпортних операцій та траєкторії потоків капіта-
лів і валюти ці заходи не здійснили. Негативним 
чинником падіння параметрів імпорту продукції 
в попередні роки було скорочення в його частці 
частки продукції інвестиційного спрямування. 

3. Корегуючи заходи щодо платіжного балан-

су оцінити однозначно неможливо, оскільки, не 
зважаючи на низку досягнутих певних позитив-
них результатів, занепокоєння викликає пробле-
ма погашення зовнішньої заборгованості. 

4. Проведення державою активної й сприят-
ливої дисконтної політики в царині валютного  
регулювання  було унеможливлено. Це перегуку-
єтьсяться з тим, що відчутною перешкодою для 
приливу іноземних інвестицій в Україну були 
амплітудні  зміни  економічного простору [9]. 

Нині державні заходи мають бути спрямовані 
на формування  сприятливого політичного й фі-
нансового клімату щодо залучення в національну 
економіку коштів резидентів та нерезидентів, що 
зумовлює й передбачає стабільність та гармоніза-
цію нормативно-правової платформи, унеможлив-
лення амплітудних коливань курсових різниць ва-
люти, падіння податкового навантаження тощо.
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5. існуючий нині рівень конвертованості грив-
ні відповідає попиту сьогодення, і відчутний її 
злет є небажаним у найближчій перспективі. 

Висновки. Для  удосконалення  регулювання  
валютних операцій банків доцільно на часі  про-
вести відповідні заходи щодо:

1) активізації зусиль щодо ширшої  реалізації 
фінансових інструментів та важелів  регулювання  
банківської діяльності у сфері валютних операцій;

2) кодифікації, удосконалення та консолідації 
нормативно-правового поля щодо проблемних 
аспектів регулювання банківської діяльності у 
сфері валютних операцій;

3) трансформації та модифікації існуючо-
го режиму валютного правового регулювання, 
оскільки низка правових необґрунтованих об-
межень і певний дефіцит протекціоністських 
заходів гальмують поступ валютних операцій. 
Використання заходів правового сприяння є 
важливою передумовою зростання ефективнос-
ті діяльності банків у сфері валютних операцій;

4) формування сприятливого політичного й 
фінансового клімату щодо залучення іноземної 
валюти до банків від фізичних осіб, зокрема, від-
чутного збільшення обсягів надійної компенса-
ції коштів у валюті депозиту вкладникам;

5) модифікації існуючої сукупності санкцій 
та обмежень за порушення валютних регламен-
тів щодо уповноважених банків. Санкційні за-
ходи покарання мають бути чітко визначеними 
й адекватними для кожного виду валютних по-
рушень.

існуючі наукові роздуми і практика перекон-
ливо підтверджують, що лібералізація економі-
ки як головна платформа ринкових трансфор-
мацій може сформувати загрозу економічній 
безпеці та супроводжуватись відчутними нега-
тивними наслідками, якщо в її дизайні дефор-
муються певні обов’язкові принципи. 

Водночас, активна стрімка лібералізація валют-
ної сфери сприяє трансляції капіталу в гнучкі опе-
рації з цінними паперами та спекулятивні валютні 
операції з реального сектору економіки з його по-
стійними проблемами та загрозами [7].

В Україні економічне піднесення переважно 
має експортне підґрунтя, тому, зважаючи на деком-
позицію експорту, держава повинна конструювати 
валютно-курсову політику таким чином, щоб вона 
провокувала зростання  конкурентоспроможності 
підприємств. Реальний курс валюти не має збіль-
шуватись через кореляцію ритмів номінальної її 
девальвації з ритмами інфляційних процесів.
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