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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Андрушко А.В., Кінєва Т.С.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Діяльність банківських установ є досить ризиковою, що обумовлено її двоспектральною функцією в економіці 
країни: як окрема бізнес-одиниця, з одного боку, та суб’єкт валютних відносин – з іншого. Стаття присвяче-
на аналітичній оцінці та розробці визначення методів управління валютними ризиками, які виникають при 
здійсненні банками валютних операцій. Валютний ризик завжди несе за собою негативні наслідки. В свою 
чергу він впливає на фінансову стійкість та стабільність надходжень банку. Тому його запобігання та усу-
нення валютного ризику, допоможе знизити загрозу його виникнення та фінансові втрати банку.
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Постановка проблеми. Валютні операції 
вважаються найбільш ризикованими та 

найскладнішими операціями в банківському сек-
торі. Криза фінансового сектору Україні останніх 
років, негативно впливає на стан вітчизняного 
валютного ринку, що позначається на зменшенні 
фінансових інвестицій в економіку країни, скоро-
чення обсягів експортно-імпортних операцій та 
участі нерезидентів в національних розрахунко-
вих операціях в цілому. Наведене набуває особли-
вої актуальності у вирішенні проблем валютного 
ризику в операціях з іноземною валютою. Згідно 
вимог Базельської угоди про капітал 1988 року, 
банки самостійно формують систему управління 
валютним ризиком. Ключовим завданням системи 
є виявлення та запобігання можливим негативним 
подіям, які можуть стати причиною виникнення 
валютного ризику та його хеджування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управління валютними ризиками та шляхи їх 
мінімізації широко висвітлюються в наукових 
роботах В. Іфтемічука, М. Ребрика [4], Л. Донець, 
Е. Уткіна, В. Вітлінського [8], Р. Пікуса, О. Перна-
рівського [10], В. Ющенка [9], І. Сала, М. Денисен-
ка, П. Ковальова, Дж. Ф. Маршалла, В. К. Бан-
сала, С. Козьменка, О. Кириченка, Л. Рябініної, 
А. Волицької, О. Колодізєва, Ф. Банна, І. Паш-
ковської та інших вчених.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість наукових результатів, потребують продо-
вження вивчення проблем виникнення валютного 
ризику, розробки механізму управління та шля-
хів його усунення (мінімізації). Велика потреба 
в наукових дослідженнях, публікаціях, статтях 
зумовило вибір теми наукового дослідження і 
підтверджують його значимість та актуальність.

Мета статті. Головною метою статті являється 
критичний огляд науково-методичних підходів і 
розробка практичних рекомендацій щодо удоско-
налення системи управління валютним ризиком 
та шляхів його хеджування.

Виклад основного матеріалу. За своєю сут-
тю, валютний ризик є ймовірністю виникнення 
можливих збитків внаслідок несприятливих змін 
курсів іноземних валют. Механізм управління ва-

лютним ризиком являє собою сукупність методів 
ідентифікації, аналізу (оцінки), регулювання та 
контролю, які реалізуються за допомогою інфор-
маційного та нормативного забезпечення згідно 
завдань, мети та принципів щодо управління ним.

Управління ризиком представляє специфічну 
систему, яка об’єднує в собі суб’єкт та об’єкт керу-
вання, які взаємодіють між собою на основі різних 
зв’язків. Генератор управлінських рішень (суб’єкт) 
включає такі основні підрозділи банку: спостереж-
лива рада правління банку, ризик-менеджмент 
(підрозділ), служба внутрішнього аудиту, бек-офіс, 
фронт-офіс. Об’єктом управління виступає валют-
ний ризик. Його можна представити як сукупність 
основних видів валютного ризику, які в свою чергу 
складаються з джерела, експозиції та майбутніх 
наслідків в процесі його реалізації [5].

В управлінні валютним ризиком та валютною 
позицією банк застосовує дві головні групи ме-
тодів: управління валютною структурою балансу 
та хеджування валютного ризику (рис. 1).

Управління валютною 
структурою балансу

Методи управління

Хеджування валютного 
ризику

Структурне балансування 
за обсягами та строками

Конверсійні операції

Випередження та 
відставання

Дисконтування платіжних 
вимог (форфейтинг)

Форвардні контракти

Валютні фючерси

Валютні опціони

Своп-контракти

Валютні операції своп, 
подвійний форвард

Рис. 1. Класифікація методів управління  
валютною позицією комерційного банку

Перша група методів розкриває вплив на ва-
лютну структуру балансу для обмеження наслід-
ків переоцінки валютних інструментів. До них 
належать: 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
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– проведення конверсійних операцій; 
– дисконтування платіжних вимог в іноземній 

валюті;
– зміна строків валютних платежів (виперед-

ження та відставання); 
– структурне балансування валютних потоків 

за сумами та строками.
Структурне балансування валютних опера-

цій заключається в узгодженні обсягу та стро-
ку активних та пасивних операцій зі всіма іно-
земними валютами, котрими оперує банк. Ідея 
методу структурного балансування може вико-
ристовуватись в різних балансових операціях з 
валютними грошовими коштами, зокрема в: 

1) конверсійних операціях;
2) укладанні в іноземній валюті кредитних та 

депозитних угод;
3) узгодженні валютних надходжень та пла-

тежів;
4) проведенні форфейтингових операцій;
5) реструктуризація дебіторської та креди-

торської валютної заборгованості;
6) купівлі-продажу цінних паперів, які домі-

новані в іноземній валюті [6].
В свою чергу терміни та обсяги проведення ви-

щенаведених операцій відбираються так, аби це 
могло дати змогу закрити валютні позиції та змен-
шити їхню величину до прийнятного рівня [6].

Проведення конверсійних операцій являється 
одним з прийомів, котрий широко застосовується 
банками України в процесі управління валютни-
ми операціями. Наднормова позиція із різними 
валютами може бути знижена обміном на іншу 
валюту, в якій величина позиції була нижчою 
від нормативу. Це дає змогу приводити валютні 
операції у відповідність згідно встановлених ви-
мог без здійснення позицій з базовою валютою, 
адже, здебільшого, банки конвертують валюту 
(курс якої знижується) у значно надійнішу та 
стабільнішу валюту [2]. Наприклад, якщо очіку-
ється різке зростання курсу євро відносно дола-
ра США, то звісно потрібно здійснити швидкий 
обмін грошових коштів у доларах на євро. Але, 
зазвичай конверсійні операції не мають впливу 
на величину загальної валютної позиції банку, 
яка прийнята в Україні (норматив Н15), і тому 
не можуть бути застосовані для її регулювання.

В процесі управління валютним ризиком банк 
може використати метод випередження та від-
ставання (leads and lags – від англ. випереджен-
ня та відставання), який передбачає зміну строків 
платежу в іноземній валюті залежно від відносних 
коливань валютних курсів. Маніпуляції строками 
дозволяють закрити короткі позиції за різноманіт-
ними валютами до того моменту, коли відбудеться 
зростання їх ринкового курсу і, в свою чергу, довгі 
позиції – до зниження курсу. Найпоширенішими 
на практиці формами даної тактики є:

– пришвидшення репатріації (повернення в 
свою країну із-за кордону) прибутків, капіталу 
та інших грошових коштів, які очікують реваль-
вацію національної валюти чи сповільнення про-
цесів репатріації перед девальвацією національ-
ної валюти;

– прискорення або сповільнення погашення 
загальної суми боргу в іноземній валюті та ви-
плати відсотків в залежності від зміни валютного 
курсу;

– дострокова оплата товарів та послуг (осно-
вних засобів, товарно-матеріальних цінностей) в 
тому разі, коли підвищується курс валюти пла-
тежу чи затримується платежі в очікуванні зни-
ження курсу;

– прискорення або сповільнення зарахування 
та виплати дивідендів та надходження коштів в 
іноземній валюті до статутного фонду банку;

– конверсія в національну валюту регульова-
них одержувачем інвалютних коштів [9].

Застосування прийому випередження та від-
ставання ґрунтуються насамперед законодав-
чим регулюванням країни, а також умовами фі-
нансових контрактів. У більшості угод, за якими 
проводяться платежі, передбачається як види та 
розмір штрафних санкцій (пені, неустойки тощо) 
за несвоєчасне виконання переказів валютних 
грошових коштів, так і можливість дострокової 
оплати. В першому випадку затримка платежу, 
яка виникла через зниження курсу буде в свою 
чергу виправдана лише в тому випадку, коли 
зниження витрат на придбання валюти за новим 
курсом перекриє суму нарахованих штрафів та 
санкцій [6].

Різновидом обліку векселів являється прийом 
дисконтування платіжних вимог в іноземній ва-
люті і він полягає в переуступанні банку права 
вимоги заборгованості в інвалюті в обмін на термі-
нову виплату банком власнику векселя визначеної 
суми коштів у національній або іншій іноземній 
валюті. Дисконтування в свою чергу здійснюється 
в багатьох випадках через проведення форфей-
тингових операцій. В цьому разі банк купує век-
селі на загальну суму і на повний строк без права 
їх обороту на попереднього власника. Відмінність 
цієї операції від традиційного обліку векселів по-
лягає в тому, що форфейтингові операції викону-
ються із великими обсягами платежів в іноземній 
валюті (не менше ніж 1 млн дол. США), а також 
із тривалою розстрочкою (від півроку до п’яти – 
семи років). Загальна виконуюча практика роз-
кривається в наявності гарантії третьої особи, а 
також здійсненні значних регулярних платежів, 
котрі оформлені простими векселями. Форфей-
тинг може в свою чергу розглядатись як експорт-
ний факторинг, який і являється по своїй суті 
кредитуванням експортера.

Дисконтування платіжних вимог в інвалюті 
здійснюється також багатьма іншими способа-
ми, які відрізняються певними відмінностями по-
рівняно з форфейтингом, такі як право регресу 
векселів, спеціальний, узгоджений сторонами за-
нижений валютний курс. Вибір платіжних вимог, 
котрі дисконтуються, за строками виплат відпо-
відно із власними потребами банку значно допо-
магає менеджментові у плануванні майбутніх дій 
щодо управління валютною позицією.

Дисконтування платіжних вимог в інозем-
ній валюті має декілька обмежень і недоліків, 
які й несуть в собі його незначне поширення в 
процесі управління операцій з іноземною валю-
тою. В разі навіть якщо банку вдалося зменши-
ти валютний ризик при допомозі цих операцій, 
то тоді форфейтер (банк) може натикнутися на 
інші ризики, зокрема неплатіжний ризик, по-
літичний ризик у країні емітента векселів, ри-
зик переказу валютних коштів, котрий в свою 
чергу полягає в неспроможності виконування 
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зобов’язань в іноземній валюті кра-
їною покупця. Окрім цього, банку не 
вдасться запобігти валютному ризи-
ку, пов’язаним із зміною курсу валюти 
платежу протягом дії форфейтингової 
угоди. Тому не кожний банк згоден 
стати форфейтером. Але деякі банки 
все таки залишаються на такому спо-
собі фінансування експортерів.

В більшості випадків форфейтинго-
ві операції виконуються банком задля 
того, аби отримати прибуток від різниці 
між номінальною сумою векселя і дій-
сною величиною коштів, які виплачені 
банком їх власнику, а також одержан-
ня комісійного доходу. Правила валют-
ного регулювання в окремих країнах та 
законодавство значно обмежують вико-
ристання методу дисконтування платіжних ви-
мог в іноземній валюті, як це й відбувається у 
вітчизняній практиці.

Загалом управління валютними операціями за 
допомогою проведення балансових операцій час-
тенько не відповідає власним потребам та пла-
нам банку, а інколи не вигідне в плані витрат. 
Вітчизняні банки змушені вдаватися до таких 
прийомів, адже бракує умов задля застосуван-
ня сучасних та досконалих методів регулювання 
операцій з іноземною валютою.

Друга група методів передбачає хеджування 
валютного ризику. Вона визначає створення за-
хисту від валютних ризиків укладанням додат-
кових строкових угод за іноземною валютою, які 
в свою чергу можуть компенсувати можливі май-
бутні фінансові втрати за балансовими статтями 
в процесі зміни валютного курсу. Хеджування 
здебільшого здійснюють за допомогою операцій 
з валютними ф’ючерсами та опціонами, фор-
вардними валютними контрактами, свопціонами, 
валютними своп-контрактами, а також різнома-
нітних їх комбінацій типу подвійний форвард, 
валютний своп.

Великий спектр похідних фінансових інстру-
ментів на міжнародних ринках дозволяє банкам 
знаходити ефективні засоби проведення опера-
цій з іноземною валютою, а також використову-

вати досконаліші методи управління валютною 
позицією, для того аби знизити валютний ризик. 

Вибір методу має бути обґрунтований обра-
ною стратегією банку щодо управління валют-
ним ризиком. Нижче пропонуємо класифікацію 
стратегій банку в процесі управління валютним 
ризиком (рис. 2). В такому разі можна виділити 
три основні стратегії [10]: 

1. стратегія максимального прибутку (отри-
мання прибутку в процесі зміни курсів валют);

2. стратегія валютного метчингу прибутку (ви-
рівнювання валютної структури балансу);

3. стратегія комбінування прибутковості та 
ризикованості (банк отримує прибуток від зміни 
валютних курсів, але в свою чергу вживає зна-
чних заходів, щодо забезпечення себе від ризику 
втрати коштів).

Висновки. Операції з іноземною валютою 
являються невід’ємною частиною діяльності 
банківського сектору, тому створення механіз-
мів удосконалення управління валютними ри-
зиками являються основними перевагами, які 
потрібно застосовувати. За допомогою розро-
блених методів банки матимуть змогу значно 
ефективніше управляти ризиками, знижувати 
загрозу при їх виникненні, або взагалі знищити 
їх, що в свою чергу допоможе підвищити фі-
нансову стійкість банку.

Стратегії банку щодо управління валютним ризиком

Стратегія 
максимального 

прибутку

Стратегія 
комбінування 

прибутку та ризику

Стратегія 
валютного 

метчингу прибутку

Агресивна Активна Статична Консервативна

Динамічна Поміркована Пасивна

Рис. 2. Класифікація стратегій банку  
щодо управління валютним ризиком

Джерело: розроблено автором на основі [4; 7]
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Андрушко А.В., Кинева Т.С.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ БАНКА

Аннотация
Деятельность банковских учреждений является достаточно рисковой, что обусловлено ее двоспек-
тральною функцией в экономике страны: как отдельная бизнес-единица, с одной стороны, и субъект 
валютных отношений – с другой. Статья посвящена аналитическому осмотру и разработке определе-
ния методов управления валютными рисками, которые возникают при осуществлении банками валют-
ных операций. Валютный риск всегда несет за собой негативные последствия. В свою очередь он вли-
яет на финансовую устойчивость и стабильность поступлений банка. Поэтому его предупреждения и 
устранения валютного риска, поможет снизить угрозу его возникновения и финансовые потери банка.
Ключевые слова: банк, валютный риск, валютный курс, методы управления валютным риском, хед-
жирование.
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METHODS OF CURRENCY RISK MANAGEMENT OF THE BANK

Summary
Banking institutions is risky because of its cospectral function in the economy: as a separate business 
unit, on the one hand, and the subject of exchange relations on the other. The article is devoted to the 
evaluation and development of methods of managing currency risks that arise in the implementation by 
banks of currency transactions. Currency risk always carries with it negative consequences. In turn, it 
affects financial stability and the stability of the funds of the Bank. Therefore, prevention and elimination 
of currency risk, will help to reduce the risk of occurrence and the financial loss of the Bank.
Keywords: Bank risk, currency risk, exchange rate methods of currency risk management, hedging.


