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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ  
В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 
Валютні операції комерційних банків є дуже важливою сферою 

фінансових відносин України, яка водночас віддзеркалює стан 
міжнародних відносин в цілому. Механізм проведення валютних 
операцій потребує постійного аналізу, моніторингу, державного 
регулювання з метою підвищення його ефективності. До того ж, 
беручи до уваги те, що угоди на валютному ринку пов’язані с 
зовнішньоекономічними відносинами, що дає можливість зовнішнім 
факторам здійснювати прямий вплив на економіку країни, вони є 
дуже ризиковими та впливають на економічну безпеку держави. 
Тому, на сьогоднішній день, розробка та впровадження концепції 
ефективної організації валютної діяльності банків є дуже актуальним 
питанням [1]. 

Розглянемо взагалі, що таке іноземна валюта: 
– валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної 

скарбниці, монети), що перебувають в обігу та є законним платіжним 
засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені 
або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові 
знаки, які перебувають в обігу; 

– платіжні документи в грошових одиницях іноземних держав і 
міжнародних розрахункових одиницях; 

– кошти в грошових одиницях іноземних держав, міжнародних 
розрахункових одиницях і в діючій на території України валюті з 
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вільною конверсією, які перебувають на рахунках і вкладах у банківсько-
кредитних установах на території України та за її межами [2]. 

Для підприємств України, які здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, основними нормативними документами з питань обліку 
операцій в іноземній валюті є Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 
22.05.1997 р. № 283/97-ВР [3] та Положення з бухгалтерського обліку 
операцій в іноземній валюті, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 14.02.1996 р. № 29. Названі законодавчі і 
нормативні акти регламентують методологію облікового процесу, 
можливість здійснення перевірок з боку суб’єктів зовнішнього та 
внутрішнього контролю. 

Як засіб платежу іноземна валюта використовується у 
розрахунках між резидентами і нерезидентами та за іншими 
операціями, класифікація яких визначена у Правилах торгівлі 
іноземною валютою, затверджених постановою Правління НБУ від 
10.08.2005 р. № 281. Відповідно до Правил № 281 юридичні особи та 
фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності) мають право 
купити, обміняти іноземну валюту з метою здійснення розрахунків за 
торговельними операціями, для здійснення неторговельних операцій, 
для валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Тому, 
придбання іноземної валюти здійснюється лише через 
уповноважений банк або іншу фінансову установу, що отримала 
ліцензію національного банку України на торгівлю іноземною 
валютою, виключно на міжбанківському валютному ринку [4]. 

Однією з особливостей нового Плану рахунків бухгалтерського 
обліку є мультивалютність, яка полягає в тому, що виникнення вимог 
(активів) або зобов'язань (пасивів) в іноземній валюті 
відображатиметься на тих самих рахунках, що й гривневого активу 
чи зобов'язання. Водночас банки можуть проводити розрахунки у 
валютах різних іноземних держав. Але ця особливість притаманна не 
всім класам Плану рахунків. Мультивалютність в обліку 
розповсюджується тільки на монетарні статті активів; зобов'язань та 
на позабалансові рахунки. Облік на рахунках капіталу, доходів і 
витрат ведеться тільки в національній валюті. 
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Як правило, облік іноземної валюти здійснюється з 
використанням аналітичних і синтетичних рахунків. На синтетичних 
рахунках облік ведеться тільки в національній валюті. Більш 
детальними є проведення на аналітичних рахунках, які здійснюються 
у валюті розрахунків. 

В аналітичному обліку облік операцій на валютних рахунках 
ведеться у двох оцінках: у валюті за номіналом і в гривнях за 
офіційним курсом НБУ. При зміні курсу залишки на валютних 
рахунках переоцінюються [5].  

На даний час в обліку операцій в іноземній валюті залишаються 
проблемними такі питання:  

– облік курсової різниці на рахунках фінансових результатів в 
умовах перехідної економіки формує прибуток (збиток), що не 
відповідає своїй економічній суті;  

– не узгоджені повністю питання бухгалтерського та податкового 
обліку, зокрема, в перерахунку активів підприємства, виражених в 
іноземній валюті; 

– відсутність нормативного регулювання таких важливих в 
зовнішньоекономічній діяльності операцій, як консолідація звітності, 
страхування валютного ризику, облік суттєвих в фінансовому плані 
подій після дати складання балансу; 

– відсутність в нормативному обліковому законодавстві 
альтернативних варіантів, що не дає можливості реалізації 
підприємствами власного економічно обгрунтованого вибору [6].  
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК  
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Центральні банки займають провідне місце у регулюванні 

банківської діяльності та забезпеченні стабільності банківської 
системи, окрім того вони є фінансовими агентами уряду, банками 
банків та як провідники монетарної політики мають суттєвий вплив на 
розвиток економіки країни в цілому. Однак, так було не завжди. На 
початковому етапі розвитку банківської системи взагалі не існувало 
центральних банків. Банківська система пройшла еволюційний шлях 
перш ніж люди усвідомили необхідність їх створення. Хоча в 
сучасному світі центральний банк – найважливіша ланка банківської 
системи та важлива складова економіки країни, однак і в наш час 
центральні банки еволюціонують зазнаючи змін [1, с. 203]. 

Першопричиною появи центральних банків, як і грошей, є 
поступовий еволюційний процес, що привів людство до 
усвідомлення необхідності здійснювати регулювання грошей в обігу, 
тобто контролювати їх емісію. М. І. Савлук стверджує, що поява 
центрального банку пов’язана з потребою в централізації емісії 
грошей [2, с. 491].  

В свою чергу з’явилася банківська система і в сучасні наукові 
трактування «банківська система» можна об’єднати у три напрями: 
банківська система як сукупність банків країни у визначеному 
часовому інтервалі (періоді); банківська система як кредитна; 


