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Анотація. Здійснено формування на-
уково обґрунтованої сукупності показників 
з мінімальною їх кількістю для визначення 
ефективності валютних операцій банків. Про-
ведено групування банків України за рівнем 
ефективності валютних операцій за допомо-
гою багатовимірного кластерного аналізу ме-
тодом k-середніх. Побудовано дискримінантні 
функції для груп банків за рівнем ефективності 
валютних операцій. Сформовано узагальнену 
схему визначення рівня ефективності валют-
них операцій банків України. 

Аннотация. Сформирована научно обо-
снованная совокупность показателей с ми-
нимальным их количеством для определения 
эффективности валютных операций банков. 
Проведена группировка банков Украины по уров-
ню эффективности валютных операций с помо-
щью многомерного кластерного анализа мето-
дом k-средних. Построены дискриминантные 
функции для групп банков по уровню эффектив-
ности валютных операций. Сформирована об-
щая схема определения уровня эффективности 
валютных операций банков Украины.
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Постановка проблеми. Сучасний валютний 
ринок являє собою складну і динамічну еконо-
мічну систему, яка функціонує в рамках усього 
світу. Валютний ринок безперервно розвивався, 
ускладнювався і пристосовувався до нових умов, 
пройшов шлях від локальних центрів торгів-
лі векселями в іноземних валютах до фактично 
єдиного, справжнього міжнародного ринку, еко-
номічну роль якого важко переоцінити. Разом з 
розвитком і вдосконаленням валютного ринку 
розвивалися і удосконалювалися валютні опера-
ції, з’являлися нові їх види, поліпшувалася тех-
ніка їх проведення. Розширення міжнародних 
зв’язків, зростання і поширення інтернаціона-
лізації соціально-економічного життя викликає 
необхідність вивчення обміну одних національ-

них грошових одиниць на інші. У цьому зв’язку 
виникла необхідність вивчення і використан ня 
досвіду роботи банків на валютних ринках і ме-
тодів управління валютними операціями на ньо-
му. У часи економічних та фінансових криз ва-
лютні операції банків можуть бути як джерелом 
високих доходів, так і причиною значних збитків 
фінансової установи. Багато в чому результат від 
здійснення валютних операцій залежить від ін-
струментів та методів управління, якими корис-
тується менеджмент банку. Дієвість тих чи інших 
методів та інструментів підтверд жується або 
спростовується кінцевим результатом – ефектив-
ністю валютних операцій. У зв’язку із цим акту-
алізується питання визначення ефективності ва-
лютних операцій провідних вітчизняних банків.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управління валютними операціями досліджу-
ється в наукових працях вітчизняних і зарубіж-
них вчених, таких, як М. Адлер О. Береславська, 
В. Вітлінський, І. Ларіонова, Л. Красавіна, В. Мі-
щенко, Ф. Найт, С.  Наконечний, Л.  Примостка, 
Л.  Проданова, C.  Реверчук, К.  Редхед, Л. Репа, 
Н.Соколинська, К. Уваров, Д. Франкель, А. Шапі-
ро та ін. Проте, незважаючи на значний доробок 
вчених у цій сфері, наявні розробки і рекоменда-
ції не дають науково обґрунтованих та простих 
у використанні рекомендацій з визначення рівня 
ефективності валютних операцій. Наявні роз-
робки в своїй більшості спрямовані на макро-
економічні аспекти валютних операцій [1; 2; 8; 9]; 
регулювання курсу валют та його роль в еконо-
міці [4; 5; 6]  управління та мінімізацію валютних 
ризиків [7] або мають характер складних матема-
тичних моделей зі значними обмеженнями та не-
обхідністю врахування багатьох факторів [3], або 
ґрунтуються на визначенні дотриманням банком 
лімітів валютних позицій, або носять характер 
економічного аналізу. У зв’язку з недостатньою 
розробленістю питання визначення ефектив-
ності валютних операцій банків, а також його 
практичною значимістю в період значних коли-
вань курсу національної валюти виникає потре-

ба більш глибокого дослідження, що й зумовило 
мету даної статті.

Метою статті є формування методичних по-
ложень, які дозволяють визначити рівень ефек-
тивності валютних операцій банку. 

Виклад основного матеріалу. Визначення 
ефективності валютних операцій банків України 
потребує врахування особливостей та різнома-
нітних характеритиск їх функціонування й роз-
витку. Зрозуміло, що банківські установи вна-
слідок низки фінансово-економічних чинників 
мають різні рівні розвитку та ефективності. Їх 
розподіл за рівнями ефективності з метою підви-
щення інформативності такого групування варто 
здійснювати за декількома ознаками. Аналіз літе-
ратурних джерел та праць вчених, присвячених 
аналізу діяльності банків показав, що найбільш 
уживаними показниками ефективності валют-
них операцій банків є рентабельність валютних 
операцій, валютний дохід на 1 грн активів банку 
та коефіцієнт дохідності валютних активів. 

Для визначення однорідних груп банків за 
рівнем ефективності валютних операцій пропо-
нується використовувати кластерний аналіз, а 
саме: метод k-середніх та метод деревоподібної 
класифікації (рис. 1).

Рис. 1. Дендрограма розподілу банків України за ефективністю валютних операцій
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Аналіз кластерних груп на підставі викорис-
тання дендрограми дозволив визначити, що най-
більш доцільним є розбити сукупність банків на 

3 кластери. Цей висновок підтверджує аналіз ма-
триці відстаней між кластерами (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік банків у кластерах та відстані кожного банку до центру кластера

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Назва банку Відстань до центру 
кластера Назва банку Відстань до 

центру кластера Назва банку Відстань до 
центру кластера

Приватбанк 0,4819 Райффайзен Банк 
Аваль 0,2941 Сбербанк Росії 0,8677

Ощадбанк 0,2347 Проминвестбанк 0,5218 ОТП Банк 0,1987
Укрексімбанк 0,0958 ВТБ Банк 0,2012 Укргазбанк 0,5853
Укрсоцбанк 0,0131 УкрСиббанк 0,3968

ПУМБ 0,0228
Альфа-банк 0,3256

Дані табл. 1 показують, що отримані значен-
ня відстаней від центу кластера менше ніж міні-
мальна відстань між кластерами (0,906), тобто 
можна вважати проведену кластеризацію якіс-
ною. Аналізуючи отримані результати, а також 
значення вихідних показників, можна зробити 
висновок, що: банки першого кластеру мають 
низьку ефективність валютних операцій; банки 
другого кластеру мають середнб ефективність, 

а банки третього кластеру – високоефективні в 
частині валютних операцій. 

Перевірити якість отриманих результатів 
кластеризації, а також сформувати класифіку-
ючи функцію для подальшого її використання з 
метою розпізнавання рівня ефективності валют-
них операцій доцільно за допомогою дискримі-
нантного аналізу стандартним методом, який 
враховує всі змінні в моделі одночасно (рис 2).

Рис. 2. Узагальнені результати дискримінантного аналізу

Значення статистики Уілкса (рис. 2) наближу-
ється до 0, що свідчить про якісну дискриміна-
цію, тобто можна зробити висновки що й здій-
снена багатовимірна класифікація є коректною, 
що підтверджує й таблиця класифікації (рис. 3)

Одним з критеріїв оцінки якості дискримі-
нантної функції є критерій Махаланобіса, який 

відображає квадрати відстаней значення від цен-
трів кластерів, як свого так і інших. Критеріями 
якості дискримінантної функції також є Лямб-
да критерій Уилкса та F-статистика. Результати 
аналізу дискримінантної функції відображені на 
рис 4.
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Рис. 3. Результати класифікації банків за дискримінант ним аналізом

Рис. 4. Результати аналізу дискримінантної функції

Як вже було зазначено, критерій Уілкса на-
ближується до 0, що свідчить про високу якість 
дискримінантної функції. Значимість F-критерію 
свідчить про те, що між групами існують відмін-

ності. Отримані за результатами дискримінант-
ного аналізу функції мають вигляд лінійних рів-
нянь (1-3): 

РЕВОн= –4,024 - 10,779×Кд + 11,987×Пв + 23,652×Рв ,                                      (1)

де РЕВОн – рівень ефективності валютних 
операцій банків низький;

Кд – коефіцієнт дохідності;

Пв – питима вага доходів від валютних опе-
рацій;

Рв – рентабельність валютних операцій.

РЕВОс= –20,927 - 10,957×Кд + 30,189×Пв + 40,599×Рв ,                                   (1.2)

де РЕВОс – рівень ефективності валютних операцій банків середній.

РЕВОв= –66,355 - 72,502×Кд + 52,166×Пв + 131,801×Рв ,                                (1.3)

де РЕВОв – рівень ефективності валютних 
операцій банків високий.

Оскільки найвищий рівень точності має пер-
ша класифікаційна функція, то скористаємось 
нею для подальшої дискримінації та визначен-

ня меж рівнів ефективності валютних операцій 
банків. Для цього розрахуємо рівень ефектив-
ності валютних операцій за фактичними даними 
(табл.  2) та визначимо його статистичні характе-
ристики.
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Таблиця 2
Рівень ефективності валютних операцій банків у кластерах

та його статистичні характеристики

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Назва банку Рівень 
ефективності Назва банку Рівень 

ефективності Назва банку Рівень
ефективності

Приватбанк 6,17 Райффайзен Банк 
Аваль 9,88 Сбербанк Росії 25,39

Ощадбанк 0,15 Проминвестбанк 9,01 ОТП Банк 22,47
Укрексімбанк 0,79 ВТБ Банк 11,94 Укргазбанк 26,34
Укрсоцбанк 1,70 УкрСиббанк 16,35

ПУМБ 2,15

Альфа-банк 3,90

Середнє значення 2,48 11,80 24,73

Мінімум 
розрахунковий 0,15 9,01 22,47

Максимум 
розрахунковий 6,17 16,35 26,34

Мінімум 
теоретичний -4,024 9 19,0

Максимум 
теоретичний 8,99 18,99 +∞

Дані табл. 2 показують, що використовуючи 
отриману дискримінантну функцію та дані щодо 
фактичних значень показників рентабельність 
валютних операцій, валютний дохід на 1 грн ак-
тивів банку та коефіцієнт дохідності валютних 

активів можна визначити загальний рівень ефек-
тивності валютних операцій банків та ідентифі-
кувати його як низький, середній або високий 
(рис. 5).

 

НІ 

ТАК ТАК 

НІ 

1. Вибір банку об’єкту 
оцінювання 

2. Розрахунок фактичних значень часткових 
показників ефективності валютних операцій 

3. Розрахунок фактичного значення загального 
рівня ефективності валютних операцій (РЕВО) 

з використання дискримінантної функції 

4. Порівняння 
фактичного значення 

РЕВО зі шкалою рівнів 
ефективності 

4.1. 
РЕВО>8,99 

4.2. 
РЕВО>18,99 

5.1. Банк має низький 
рівень ефективності 
валютних операцій 

5.2. Банк має середній 
рівень ефективності 
валютних операцій 

5.3. Банк 
має високий 

рівень 
ефективнос
ті валютних 

операцій 

Рис. 5. Послідовність етапів визначення рівня ефективності валютних операцій банків
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Висновки. Запропонована послідовність 
етапів визначення рівня ефективності валют-
них операцій банків (рис. 5) має низку переваг: 
прос тота використання – для того, щоб визна-
чити рівень ефективності валютних операцій не-
обхідно виконати п’ять досить простих завдань; 
змістовність отриманої оцінки – узагальнений 
показник рівня ефективності валютних операцій 
(РЕВО) є функцією від трьох ключових часткових 
показників, які характеризують валютні операції 
банків; однозначність отриманих результатів – 
побудована шкала має три чітко визначені рівні 

ефективності і не допускає дуалістичності трак-
тування; наукова обґрунтованість – сформова-
на послідовність етапів має наукове підґрунтя; 
практична значущість – по-перше, отримані 
дані є індикатором якості здійснення валютних 
операцій у минулих періодах, по-друге, вони є 
основною прийняття управлінських рішень щодо 
пошуку напрямків підвищення рівня ефектив-
ності валютних операцій у поточному і майбут-
ніх періодах, по-третє, дані можна використати 
для прогнозування.
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