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У статті розкрито сутність якості управління, розглянуто процес управління валютним ризиком бан-
ку з позиції його якості; узагальнено методи управління валютним ризиком, доведено необхідність засто-
сування адаптивного управління в умовах невизначеності, запропоновано здійснювати контролінг як адап-
тивне управління валютним ризиком банку, виокремлено функцію контролінгу із забезпечення мінімізації 
невизначеності процесу функціонування системи.
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В статье раскрыта сущность качества управления, рассмотрен процесс управления валютным ри-
ском банка с позиции его качества, обобщены методы управления валютным риском, доказана необхо-
димость применения адаптивного управления в условиях неопределенности, предложено осуществлять 
контроллинг как адаптивное управление валютным риском банка, выделена функция контроллинга по 
обеспечению минимизации неопределенности процесса функционирования системы.
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In the article the essence of management quality was disclosed; the process of currency risk management of the 
bank were considered from the standpoint of its quality, methods of currency risk management were generalized, the 
necessity of applying adaptive management in conditions of uncertainty was proved, the exercise controlling as an 
adaptive currency risk management of the bank was propose, the function of controlling to ensure the minimization 
of uncertainty of the process of the functioning of the system is was allocated.

Keywords: management quality, bank currency risk, risk management process, methods of currency risk man-
agement, adaptive management, controlling, minimization of uncertainty.

Постановка проблеми. Банківський сектор 
України упродовж останніх років переживає 
складний період. Кризові процеси в економіці 
приводять до значних збитків у банківському 
секторі. На фінансових результатах банків сут-
тєво позначається стійка негативна тенденція 
знецінення гривні, яка ускладнюється періодич-
ними валютно-курсовими стресами.

Згідно із законодавством банківські установи 
повинні управляти ризиками своєї діяльності 
та контролювати їх рівень. Національний банк 
України (НБУ) як гарант стабільності націо-
нальної банківської системи здійснює нагляд за 
банківською діяльністю, у тому числі й за про-
цесами управління ризиками [1]. На держав-
ному рівні НБУ встановлює нормативні вимоги, 

що обмежують рівень валютного ризику банків, 
та надає рекомендації з його управління [2]. 
Проте, незважаючи на функціонування системи 
регуляторних вимог і наглядових функцій з боку 
НБУ, часті повторювання стресових коливань 
курсів іноземних валют актуалізують проблема-
тику ефективного управління валютними ризи-
ками у банківських установах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань вимірювання, контролю 
й управління валютним ризиком банку присвя-
чено чимало наукових праць, зокрема, роботи 
Н. Ботвіної [3], Н. Внукової [4], Ю. Деркача [5; 6], 
К. Ларіонової [7], В. Міщенка [8], М. Ребрика [9], 
В. Сопко [10], В. Ющенка [8]. У них вирішуються 
сучасні теоретико-методичні та прагматичні 
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проблеми ризик-менеджменту в банківській 
сфері, надаються рекомендації щодо побудови 
систем ризик-менеджменту, розроблення мето-
дів оцінювання та механізмів управління валют-
ним ризиком.

Незважаючи на наукову цінність і практичну 
значущість результатів досліджень науковців, 
слід відзначити, що питанням оцінювання ефек-
тивності функціонування систем ризик-менедж-
менту банків і аспектам якості управління валют-
ним ризиком не приділяється належної уваги. 
Варто зауважити, що нормативні документи 
НБУ визначають методичні підходи до інспекту-
вання систем ризик-менеджменту банків, згідно 
з якими оцінюється не лише кількість валютного 
ризику, але й якість управління ним, на підставі 
чого регулятором формулюються висновки сто-
совно величини зміни ризику банку та напряму 
змін [1]. Інспекційне оцінювання якості управ-
ління згідно з методичними вказівками НБУ [1], 
на погляд авторів, здійснюється переважно за 
умовно суб’єктивними критеріями. Системні 
наукові дослідження питання здатності систем 
управління ризиками банків адекватно та ефек-
тивно виконувати функції та досягати мети в 
умовах невизначеності майбутніх внутрішніх і 
зовнішніх умов, а також здатності пристосовува-
тися до несприятливих змін відсутні. 

Постановка завдання). Метою статті є роз-
роблення теоретико-методичних засад якісного 
адаптивного управління валютним ризиком 
банку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно з теорією системного ана-
лізу якість будь-якої системи можна оцінити 
інтегральним показником, який є «функцією 
всіх найважливіших характеристик системи» 
та «відображає якість виконання системою 
поставлених завдань» [11]. Якщо проаналізу-
вати статистичні дані національної банківської 
системи України протягом останніх кризових 
років, видно, що питома вага іноземної валюти у 
структурі активів і зобов’язань є значною (понад 
40% активів і понад 50% зобов’язань). Консо-
лідована загальна відкрита валютна позиція 
коротка, що в умовах стійкої негативної дина-
міки знецінення гривні наражає банки на висо-
кий рівень валютного ризику. Консолідованими 
фінансовими результатами банківської сис-
теми є збитки. Загалом макропоказники ринку 
свідчать про неефективне управління банками 
України валютним ризиком.

Для формування критеріїв якості управ-
ління валютним ризиком з’ясуємо його сутність. 
З позиції НБУ ризик банку – це «потенційна мож-
ливість недоотримання доходів або зменшення 
ринкової вартості капіталу банку внаслідок 
несприятливого впливу зовнішніх або внутріш-
ніх факторів. Такі збитки можуть бути прямими 
(втрата доходів або капіталу) чи непрямими 
(накладення обмежень на здатність організа-
ції досягати своїх бізнес-цілей)» [2]. «Валют-

ний ризик – це наявний або потенційний ризик 
для надходжень і капіталу, який виникає через 
несприятливі коливання курсів іноземних валют 
і цін на банківські метали» [1]. Дослідження 
економічної сутності валютного ризику, прове-
дене авторами, дало змогу сформулювати його 
як «можливі втрати через зниження вартості 
активів, збільшення розміру зобов’язань, недо-
отримання доходів або збільшення витрат вна-
слідок несприятливих валютно-курсових коли-
вань» [12, с. 32]. Таке трактування валютного 
ризику як можливості втрат, що систематизовані 
за категоріями активів, зобов’язань, доходів і 
витрат, дає змогу більш обґрунтовано ідентифі-
кувати й оцінювати валютний ризик, розробляти 
заходи з його управління. 

Основною метою управління валютними 
ризиками слід вважати мінімізацію втрат капі-
талу банку від реалізації ризиків [7, с. 42]. Дійсно, 
капітал є буфером для поглинання неочікува-
них збитків (очікувані збитки мають покриватися 
створенням відповідних резервів) [2]. 

Н. Ботвіна вважає, що під час управління 
валютним ризиком банку вирішуються такі 
завдання, як [3, с. 133]: стабілізація чи максимі-
зація прибутку за валютними операціями; про-
гнозування тенденцій зміни валютного курсу, 
його впливу на дохідність банку; реструктури-
зація балансу з урахуванням зміни валютних 
курсів. На погляд авторів, завдання системи 
управління валютними ризиками є індивідуаль-
ними для кожного банку. Вони є цілями нижчого 
рівня та залежать від видів, обсягів і склад-
ності, а також інших особливостей банківської 
діяльності, що пов’язана з валютними операці-
ями, активами та зобов’язаннями. Наприклад, 
Ю. Деркач зазначає, що під час формування 
завдань системи управління валютними ризи-
ками слід використовувати положення страте-
гій здійснення валютних операцій [6, с. 133]. 
Завдання ризик-менеджменту можна підпо-
рядковувати цілям банку різних категорій: 
стратегічним, операційним, цілям, пов’язаним 
з підготовкою звітності, та цілям, пов’язаним 
із дотриманням законодавства [13, с. 9].

Відомо, що процес управління ризиками 
складається з послідовності етапів: ідентифі-
кації ризиків, їх вимірювання, реагування на 
ризик, контролю (моніторингу). На першому 
етапі виявляються події, що можуть спричинити 
втрати через несприятливі валютно-курсові 
коливання. Для ідентифікації ризиків слід ана-
лізувати події можливих збитків за різними кате-
горіями, у тому числі за видами валют, строками 
існування ризиків, місцем виникнення ризику, 
валютними операціями, класифікованими за 
певними ознаками: «економічним змістом (роз-
рахункові, кредитні, депозитні, обмінні операції 
тощо); видами валютних цінностей (операції 
з іноземною вільно конвертованою, неконвер-
тованою валютою, цінними паперами в інозем-
ній валюті, банківськими металами); формами 
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грошей (готівкові, безготівкові операції); контр-
агентами, з якими проводяться операції (клі-
єнтські, міжбанківські операції; з резидентами, 
нерезидентами, фізичними, юридичними осо-
бами); метою проведення (операції з виконання 
доручень клієнтів, операції з виконання власних 
зобов'язань банку, спекулятивні, хеджувальні); 
джерелами коштів (операції за власні кошти 
банку, за кошти клієнтів); строками проведення 
(термінові, короткострокові, середньострокові, 
довгострокові операції); впливом на валютну 
позицію банку (операції, за яких валютна 
позиція залишається закритою; операції, що 
приводять до відкритої валютної позиції)»  
[3, с. 133].

На етапі вимірювання здійснюється оцінка 
величини ризику. Методів кількісної оцінювання 
рівня валютних ризиків, якими банк може корис-
туватись, існує багато, наприклад, імітаційне 
моделювання, стрес-тестування, VAR-аналіз, 
сценарний аналіз [7, с. 44; 4]. Під час вимірю-
вання постає проблема адекватності оцінки 
ризику за тим чи іншим методом.

Реагування на ризик передбачає застосу-
вання методів управління валютним ризиком. 
Н. Ботвіна класифікує методи управління валют-
ним ризиком на дві основні групи [3, с. 134]:

– управління валютною структурою балансу 
(лімітування валютних операцій, структурне 
балансування за обсягами та строками, 
валютно-обмінні операції, зміна строків валют-
них платежів);

– хеджування валютного ризику (форвардні 
валютні угоди, валютні ф’ючерси, валютні опці-
они, валютні своп-контракти).

К. Ларіонова поділяє методи управління 
валютним ризиком на [7, с. 44]: 

– зовнішні методи (структурне балансування 
валютних потоків за строками та сумами; стро-
кові валютні угоди);

– внутрішні методи (лімітування; проведення 
поточних конверсійних операцій; метод випе-
редження та відставання (зміна строків валют-
них платежів); дисконтування платіжних вимог 
у іноземній валюті).

В. Сопко здійснює розподіл методів управ-
ління валютним ризиком за класичним підходом 
[10, с. 114]:

– уникнення валютного ризику, який поля-
гає у відмові від здійснення валютних операцій 
із підвищеним рівнем ризику (до початку здій-
снення операції, у процесі діяльності, після 
завершення);

– зниження ймовірності настання ризику 
(диверсифікація, випередження і відставання, 
трансфертне ціноутворення);

– зниження масштабу впливу ризику (неттінг, 
хеджування й резервування).

В. Ющенко та В. Міщенко наводять таку 
класифікацію менеджменту валютних ризиків 
[8, с. 31, 34]:

– уникнення ризику;

– контроль ризику та мінімізація сум ймовір-
них збитків;

– страхування, до якого відносяться «струк-
турне балансування активів і пасивів, зміна 
термінів платежів, форвардні угоди, операції 
«своп», опціонні угоди, фінансові ф’ючерси, 
кредитування та інвестування в іноземній 
валюті, реструктуризація валютної заборгова-
ності, паралельні позички, лізинг, дисконтування 
вимог в іноземній валюті (форфетування), вико-
ристання валютних коштів, здійснення платежів 
за допомогою зростаючої валюти, самостраху-
вання».

Як видно, погляди науковців на класифікації 
методів управління валютним ризиком суттєво 
різняться. Проте всі наведені методи можна 
застосовувати, якщо вони є ефективними. 
Варто погодитися з К. Ларіоновою, що «доціль-
ність та практичну значущість обраного методу 
управління валютним ризиком можна оцінити 
тільки після завершення процесу управління, 
коли можливо підрахувати потенційні та реальні 
збитки, а також коли стане відомим фінансовий 
результат із валютного потоку, щодо якого було 
проведено управління, і фінансовий результат 
щодо того ж валютного потоку в разі, якби поді-
бного управління не було здійснено» [7, с. 44]. 

Розгляд нормативних документів НБУ [1; 2] 
та наукових публікацій з управління валютними 
ризиками банку [3–10] доводить, що сучасні 
підходи до управління в цій сфері банківської 
діяльності значною мірою є параметричними. 
Управління валютним ризиком, його вимірю-
вання розглядається як система або процес, 
визначені з точністю до параметрів. Зокрема, 
Методичні рекомендації щодо організації та 
функціонування систем ризик-менеджменту 
в банках України [2] встановлюють, що «сис-
тема управління валютним ризиком банку скла-
дається із регламентних документів – політик, 
положень, процедур, процесів тощо, які затвер-
джуються відповідно до обраної форми корпо-
ративного управління з урахуванням розміру 
банку та складності його операцій». Зазначена 
система управління має включати політику та 
положення щодо управління валютним ризиком, 
які повинні періодично переглядатися, механізм 
управління валютною позицією банку, форми 
звітності щодо валютної позиції у розрізі валют 
на індивідуальній та сукупній основі [2]. 

Проте для «для більшості реальних процесів 
характерним є безперервність зміни параметрів, 
які визначають критерії оптимальності» [11]. 
Це  потребує під час управління «дискретно-без-
перервними процесами» «ретельного аналізу 
не тільки самого конкретного об'єкта, а й засо-
бів і технології контролю всіх доступних змінних, 
а також апріорної інформації» [14, с. 62]. 

Н. Островська розкриває проблему неви-
значеності та непередбачуваності економічних 
умов діяльності банків в Україні та пропонує не 
покладатися на «досконалі рецепти ведення 
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банківської справи» і використовувати для 
управління ризиками новий підхід у банківській 
практиці, відомий як контролінг [15, с. 60]. За 
визначенням Н. Островської, «контролінг ризи-
ків – це координація, інформаційно-аналітична 
підтримка оцінки, контролю та мінімізації ризи-
ків» [15, с. 60].

Слід зазначити, що для «управління в сис-
темі з неповною апріорною інформацією в керо-
ваному процесі, який змінюється в міру нако-
пичення інформації та приймається з метою 
покращення якості роботи системи» [16], вико-
ристовується поняття адаптивного управління. 
Контролінг у системі управління ризиками має 
виконувати функції не тільки контролю за рів-
нем ризику після застосування методів управ-
ління ним, але і діагностики всіх процесів, що 
виникають під час управління ризиками, «ціле-
спрямовано змінювати параметри, структуру 
і властивості» системи та процесів управління 
ризиками «у відповідь на зміни, що відбува-
ються як у зовнішньому середовищі діяльності 
об’єкта, так і всередині нього» [16]. 

Таке розуміння контролінгу як адаптивного 
управління відрізняється від стандартного. 
Воно не обмежується «системно-інтегрованою 
інформаційною, аналітичною, інструменталь-
ною та методичною підтримкою ризик-менедж-
менту на етапах стратегічного планування, 
ідентифікації, оцінки, управлінського впливу, 
аудиту та коригування банківських ризиків» [15, 
с. 60]. Контролінг має виконувати функцію при-
стосування системи управління ризиками до 
змін та непередбачуваних зовнішніх впливів. 
Управлінські впливи контролінгу мають носити 
двоїстий характер: вони повинні бути одночасно 
певною мірою вивчаючими та направляючими 
[14, с.  58].

З огляду на це механізм зворотного зв’язку 
на етапі контролінгу валютного ризику пови-
нен давати змогу отримувати інформацію щодо 
«наслідків реалізації валютного ризику під час 
здійснення валютних операцій» [10, с. 105], щодо 
«виконання системою поставлених завдань», 
а також щодо проблем в управлінні валютним 
ризиком. Ця інформація має бути використана 
для своєчасного виправлення ситуації, зокрема, 
шляхом коригування завдань ризик-менедж-
менту та методів управління ризиком. Харак-
терною особливістю контролінгу як адаптивного 
управління є «мінімізація невизначеності у про-
цесі функціонування системи» шляхом застосу-
вання під час управління «інформаційно-ентро-
пійного підходу» [16]. Такий підхід передбачає 
«суттєве зменшення втрат інформації про стан 
параметричної системи за умови впровадження 
адаптивного управління, яке за часом та про-
стором узгоджено з динамікою зовнішніх деста-
білізуючих факторів» [16].

Висновки. Якість системи та процесів управ-
ління валютним ризиком можна охарактеризу-
вати як їх придатність виконувати свої функції 
і завдання та відповідати нормативним вимо-
гам. З огляду на проблему непередбачуваності 
економічних умов діяльності банків в Україні та 
високого рівня валютного ризику для адаптив-
ного управління ним у процесі ризик-менедж-
менту доцільно використовувати контролінг. Під 
час контролінгу має забезпечуватися мінімізація 
невизначеності в процесі управління ризиками 
та пристосування системи управління ризиками 
до змін і непередбачуваних зовнішніх впливів. 
Критерії мінімізації невизначеності та здатності 
системи управління пристосуватися до змін слід 
використовувати для оцінювання якості управ-
ління валютним ризиком.
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