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УДК 339.9:336.71 

Кочевой Максим, Лагутіна Анастасія 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ НА 

ПРИКЛАДІ ПАТ “БАНК ВОСТОК” 

 

У даній статті було досліджено деякі аспекти банківської 

зовнішньоекономічної діяльності. Об'єктом дослідження було 

обрано банк ПАТ “БАНК ВОСТОК”, що надає повний спектр 

банківських послуг для юридичних та фізичних осіб. За даними 

класифікації НБУ від 2016 року, банк входить до першої групи 

банків. У дослідженні були проаналізовані важливі статті витрат по 

зовнішньоекономічній діяльності ПАТ “БАНК ВОСТОК”, а саме на 

системи фінансових комунікацій SWIFT та REUTERS та 

проаналізована динаміка залучених міжбанківських кредитів за 

2013-2015 роки. Підкреслена важливість створення 

кореспондентських відносин між банками, визначена ціль 

використання міжбанківських кредитів ПАТ “БАНК ВОСТОК". За 

допомогою проведеного аналізу, у результаті дослідження було 

отримано висновки щодо кількості залучених ресурсів на 

міжбанківському ринку та їх частка у структурі зобов’язань банку 

ПАТ “БАНК ВОСТОК”, що свідчить про його вміння знаходити 

контрагентів та правильно розподіляти залучені ресурси. 
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Кочевой Максим, Лагутина Анастасия 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА 

ПРИМЕРЕ ПАО "БАНК ВОСТОК" 

В данной статье были исследованы некоторые аспекты 

банковской внешнеэкономической деятельности. Объектом 

исследования был выбран банк ПАО "БАНК ВОСТОК", 

предоставляющий полный спектр банковских услуг для 

юридических и физических лиц. По данным классификации НБУ от 

2016 года, банк входит в первую группу банков. В исследовании 

были проанализированы важные статьи расходов по 

внешнеэкономической деятельности ПАО "БАНК ВОСТОК", а 

именно на системы финансовых коммуникаций SWIFT и REUTERS 

и проанализирована динамика привлеченных межбанковских 

кредитов за 2013-2015 годы. Подчеркнута важность создания 

корреспондентских отношений между банками, определена цель 

использования межбанковских кредитов ПАО "БАНК ВОСТОК". С 

помощью проведенного анализа в результате исследования были 

получены выводы по количеству привлеченных ресурсов на 

межбанковском рынке и их доля в структуре обязательств банка 

ПАО "БАНК ВОСТОК ", что свидетельствует о его умении 

находить контрагентов и правильно распределять привлеченные 

ресурсы. 

Ключевые слова: межбанковские корреспондентские 

отношения, банки корреспонденты SWIFT, REUTERS, 

межбанковский кредит, овернайтб анализ внешнеэкномической 

деятельности банков. 

 

Kochevoy Maxim , Lahutina Anastasiia 

SOME ASPECTS OF THE BANK’S INTERNATIONAL 

ECONOMIC ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF PJSC “BANK 

VOSTOK” 

In this article some aspects of international banking were 

researched. PJSC “BANK VOSTOK”, which provides a full range of 
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banking services for legal and physical entities,  was selected as the 

object  

of the study. According to the NBU’s classification system "BANK 

VOSTOK" in 2016 year is in the first group of banks.  This article 

analyzes the important cost items in foreign economic activity of PJSC 

"BANK VOSTOK", namely the system of financial communications 

SWIFT and REUTERS and it analyzes the dynamics of inter-bank loans 

for the period  2013-2015. It highlighted the importance of establishing 

correspondent relationships between banks, the target use of interbank 

loans of PJSC "BANK VOSTOK". The research found conclusions 

about the amount of attracted resources at the interbank market and their 

part in liabilities of "BANK VOSTOK",which shows ability of the bank 

to find contractors and properly allocate attracted resources. According 

to the research results conclusions regarding the volume of attracted 

funds at the interbank market and its structure in the total banks 

liabilities were found and these findings certify that the bankis able to 

successfully attract and allocate needed resources from foreign 

institutions. 

Keywords: Interbank correspondent relations, correspodent banks, 

SWIFT, REUTERS, interbankloan, overnight loan, analysis of 

international bank activity.  

 

Постановка проблеми.  В умовах глобалізації cвітового 

економічного простору дедалі більше простежується тенденція  

зарубіжних банків до надання фінансових послуг нерезидентам. 

Банки для підвищення своєї конкурентоспроможності розширюють 

асортимент фінансових послуг, які будуть корисними для їх 

клієнтів. Банк світового рівня вважається таким, що може 

запропонувати будь-яку фінансову послугу, яка нині існує у світі. У 

даній статті будуть проаналізовані деякі типи операцій, які 

використовує  ПАТ “БАНК ВОСТОК” у повсякденній операційній 

діяльності як суб’єкт  зовнішньоекономічної діяльності.  

Актуальність даної теми викликана тим, що банки, які мають 

багатолітній досвід у функціонуванні на вітчизняному ринку,  не 

повинні зосереджуватися лише на внутрішньому а намагатися 

виходити на зовнішній, адже немає принципової різниці, де 

знаходиться банк. Доступ до єдиної банківської системи дозволить 

банкам мобілізувати будь-які кошти там, де це найбільше зручно і 

дешево, і переказати їх туди, де їхнє використання обіцяє 
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найбільшу вигоду. Від розвитку банківської системи в цілому 

залежить успіх  

 

багатьох вітчизняних підприємств, які є клієнтами даних банків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Особливості 

міжнародних банківських послуг та тенденція до 

транснаціоналізації банківської діяльності досліджувалась такими 

вченими як Мозговий О.М., Реверчук С.К., Андрушків Т.І, 

Ануфрієва К.В. , Шелудько Н.М., Т.О Резньової. Для дослідження 

ЗЕД Банку Восток були використані внутрішньобанківські 

положення про ведення кореспондентських рахунків, "Порядок 

розгляду і підписання Генеральних угод про порядок проведення 

міжбанківських операцій в ПАТ “БАНК ВОСТОК”" та 

проаналізовані дані оплати контрактів послуг Reuters, Swift та 

об’єми розміщених та залучених міжбанківських кредитів в 

іноземній валюті за останні три роки. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Згідно з дослідженнями вищезазначених науковців, основними 

факторами, які перешкоджають розвитку ЗЕД банків, є політична та 

економічна нестабільність, наявність якої є основною вадою 

інтеграції економіки України у світове господарство До умов, які 

ускладнюють розширення ЗЕД банків, відносяться фінансова 

нестабільность, девальвація національної валюти, рівень інфляції, 

зниження попиту на кредит в іноземній валюті. Ці фактори 

перешкоджають розвитку міжрегіональних внутрішніх грошово-

кредитних, валютних, фондових ринків та адаптації банківської 

системи України до міжнародних рекомендацій в сфері 

регулювання та нагляду. Також основною проблемою, яка 

ускладнює аналіз зовнішньоекономічної дільності банків, є 

неповнота методичного забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності банків. [1] 

Постановка завдання. Метою даної статті є розглянення 

аспектів основних зовнішньоекономічних  операцій  ПАТ “БАНК 

ВОСТОК”, а саме: ведення кореспонденських рахунків з банками-

нерезидентами та вітчизняними банками, аналіз об’ємів імпорту 

послуг SWIFT та REUTERS та аналіз залучених та розміщених 

коштів за допомогою міжбанківських кредитів за 2013-2015 роки.  

Виклад основного матеріалу.  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» - універсальний Банк, який 
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надає повний спектр банківських послуг для приватних і 

корпоративних клієнтів. Банк є учасником Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. Станом на 1 січня 2016 р. розмір 

регулятивного капіталу Банку  

 

складає понад 507 млн. Грн. [2] 

Для здійснення повсякденних міжбанківських розрахунків з 

нерезидентами Банк встановлює кореспондентські відносини з 

іншими банками.  

Міжбанківські кореспондентські відносини - це договірні 

відносини між банками, мета яких - здійснення платежів і 

розрахунків за дорученням один одному. Вони регламентуються 

угодою про кореспондентські відносини між банками, які 

знаходяться як усередині країни, так і за її межами. [3, 126] 

Метою таких відносин є переказ коштів в іноземній валюті 

через такий банк-кореспондент, в якому дана валюта є офіційною. 

Кореспондентські відносини допомагають підвищити швидкість 

перечислення і зарахування коштів на рахунок отримувача. 

У ПАТ “БАНК ВОСТОК” є відносини з наступними банками 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Банки-кореспонденти ПАТ “БАНК ВОСТОК” 

Валюта Банк SWIFT код Рахунок 

1 2 3 4 

USD BANK OF NEW YORK 

MELLON, New York, USA 

IRVTUS3N 8901138665 

EUR Commerzbank AG, Frankfurt 

am Main, GERMANY 

COBA DE FF 400886369800 

Raiffeisen Bank International 

AG, Vienna, Austria 

RZBAATWW 155092357 

 (HypoVereinsbank),Munich, 

GERMANY 

HYVEDEMM 69107052 

RUB OJSC ALFA Unicredit Bank 

AG Bank, Moscow, 

RUSSIA 

ALFA RU MM 

BIC 044525593  

cor.acc. with Bank of Russia  

30101810200000000593  

INN 7728168971  

 

3011181020000

0000231 

CHF JSC  Ukreximbank, Kiev, 

UKRAINE 

EXBSUAUX 

cor.acc. with UBS AG, 

Zurich,Switzerland 

1600901212541

9 
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SWIFT CODE: 

UBSWCHZH80A 
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Продовж. табл. 1 

1 2 3 4 

GBP JSC  Ukreximbank, Kiev 

UKRAINE 

EXBSUAUX 

cor.acc. with Deutsche 

Bank AG,  

Frankfurt am Main, 

Germany 

SWIFT CODE: 

DEUTDEFF 

1600901212

5419 

JPY Commerzbank AG, 

Frankfurt am Main, 

GERMANY 

COBADEFF 

cor.acc. with 

SUMITOMO MITSUI 

BANKING 

CORPORATION, 

Tokyo, Japan, 

SWIFT CODE: SMBC 

JP JT 

4008863698

00 

PLN JSC  Ukreximbank, Kiev 

UKRAINE 

EXBSUAUX 

cor.acc. with Bank 

Polska Kasa Opieki SA 

(Bank Pekao SA), 

Warsaw,POLAND 

SWIFT CODE: PKOP 

PL PW 

1600901212

5419 

BYR JSC  Ukreximbank, Kiev 

UKRAINE 

EXBSUAUX 

cor.acc. with BPS-

Sberbank, Minsk, 

BELARUS 

SWIFT CODE: BPSB 

BY 2X 

1600901212

5419 

 

Як ми бачимо з таблиці 1, для перерахування коштів у доларах 

США використовується комерційний банк Нью-Йорку, у євро та 

японських єнах –  "Комерц Банк", у рублях –  "Альфа Банк", у 

франках   

британських фунтах, польських злотих та білоруських рублях – 

УкрексімБанк.  [4] 
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Для проведення міжнародних банківських переказів за 

міжнародними банківськими правилами необхідно 

використовувати банк-кореспондент в країні, де дана валюта є 

національною. Для рідко використовуваних валют, таких як: фунти, 

польські злоти та швейцарські франки Банк встановив 

кореспондентські відносини з державним банком України 

УкрЕксім банком, а той, в свою чергу, встановив кореспондентські 

відносини з банками, країни яких є емітентами даних валют або 

мають кореспондентські рахунки з такими.  

ПАТ “БАНК ВОСТОК” є учасником системи SWIFT. SWIFT – 

це абревіатура, яка розшифровується як Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunications. У перекладі – 

Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових 

телекомунікацій або просто система міжнародних міжбанківських 

платежів[8]. 

Cистема SWIFT забезпечує передавання та доставляння 

банківських повідомлень різного типу між банками - учасниками 

системи та не виконує жодних розрахункових чи інихі операцій з 

банківської обробки цих повідомлень. За допомогою SWIFT коду 

Банк здійснює платежі. Достатньою умовою здійснення платежу є 

SWIFT код банку бенефіціара та номер його рахунку.  Власний 

SWIFT-код Банку SWIFT: ACJCUA2N. 

Основними перевагами платежів через систему SWIFT є те, 

що це дуже швидкий, надійний і зручний спосіб оплати товарів і 

послуг за кордоном. За допомогою цієї системи можна швидко і 

легко оплатити  різноманітні послуги. Переводити гроші в цій 

системі може будь-яка організація, а одержувачем може бути хто 

завгодно. [8] Дана система об’єднує  більшість ведучих банків 

практично усіх держав світу. Метою створення SWIFT була 

розробка стандартизації та раціоналізації міжбанківських 

платіжних операцій та мінімізація таких  ризиків як помилкове 

направлення платежів та фальсифікація платіжних доручень. Як 

результат функціонування Swift були  створені стандарти 

банківської документації, визнаної міжнародною організацією ISO 

Типові  SWIFT повідомлення містять дані про рух платежів 

клієнтів, міжбанківський рух платежів, дані про кредитні і валютні  

 

операції, виписки з поточного рахунку банків.  
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Для здійснення операцій на міжбанківському ринку ПАТ 

“БАНК ВОСТОК” користується послугами такої системи як Reuters. 

Міжбанківський ринок передбачає собою частину ринку позикових 

капіталів (грошового ринку), де тимчасово вільні грошові ресурси 

кредитних інститутів залучаються і розміщуються банками між 

собою переважно у формі короткострокових міжбанківських 

депозитів на короткі терміни 

Комерційні банки можуть торгувати валютою безпосередньо 

між собою або застосовувати платформу Reuters Dealing 3000, яка 

допомагає знайти зручного контрагента і створити угоду на 

купівлю валюти, надання кредитів.  

Рейтерс - це інформаційне агентство, яке є світовим лідером в 

області надання новин, фінансової інформації і засобів технічного 

аналізу, використовує останні досягнення електроніки для 

одержання і поширення інформації, її аналізу та використання в 

торгівлі [5,147]. 

ПАТ “БАНК ВОСТОК”  за допомогою додаткової платформи 

Reuters Dealing 3000 спільно з Банком-Контрагентом визначає  та 

підтверджує умови розрахунків. Це може бути: сума та валюта 

кредитів; дата і час поставки коштів; дата і час повернення коштів; 

процентна ставку; платіжна інструкція з реквізитами платежів та 

умови забезпечення, якщо необхідно. 

Для того, щоб проаналізувати витрати Банку за послугами 

Swift та користування послугами Reuters (табл. 2).   

Таблиця 2 

Витрати Банку Восток від операцій Swift та Reuters у 

гривневому еквіваленті 

Рік/Назва Послуги Swift Reuters 

1 2 3 

2013 250138,99 871224,21 

2014 316198,95 1302188,01 

2015 776696,79 2364772 

Зміни абсолютні у гривнях 

2014 до 2013 року 66059,96 430963,8 

2015 до 2014 року 460497,84 1062584 
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Продовж. табл. 2 

1 2 3 

2015 до 2013 року 526557,8 1493547,79 

Зміни відносні, приріст у % 

2014 до 2013 року 26,41 49,47 

2015 до 2014 року 145,64 81,6 

2015 до 2013 року 210,51 171,43 

 

Виходячи з даних таблиці можна зробити висновок, що Банк 

Восток постійно користується поданими інформаційними 

системами і їх використання стабільно зростає. У 2015 у порівнянні 

з 2013 витрати на користування системою Swift зросли на 210,51% 

або на 526557,80 грн. З послугами Reuters просліджується також 

чітка тенденція до зростання - у 2015 у порівнянні з 2013 роком 

витрати зросли на 171,43% або на 1493547,79 грн.  

У 2015 у порівнянні с 2014 найбільшого приросту досягли 

витрати на користування послугами SWIFT і вони збільшилися на 

460497,84 грн або на 145,64% .  

Основний інструмент, який використовує Банк для 

підтримання ліквідності своїх ресурсів є міжбанківський кредит. 

Так міжбанківський кредит (interbank loans) – кредит, наданий на 

міжбанківському ринку одним банком іншому. Кредитні відносини 

між банками визначаються на договірних засадах шляхом 

укладання кредитних угод, які передбачають умови розміщення 

тимчасово вільних коштів, права та зобов’язання сторін з належним 

оформленням справ. Банк визначає ціль залучення коштів – 

забезпечення операційної ліквідності та погашення 

короткострокових зобов’язань перед третіми особами. Банк 

використовує залучені кошти відповідно до потреб своєї діяльності. 

[6] 

Окрім підтримання ліквідності міжбанківський кредит (МБК) 

використовується для забезпечення рентабельного вкладення 

коштів. МБК є потужним джерелом кредитних ресурсів, здатним 

підтримувати стабільність кредитного потенціалу банків. 

До недоліків МБК можна віднести його короткостроковий 

характер і те, що він являє собою дорогий по відношенню до інших  
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джерел кредитний потенціал банку. Для розвитку міжбанківського 

кредитування необхідна інформаційна база, що характеризує 

фінансовий стан банків - їх платоспроможність і ліквідність. 

У своїй повсякденній практиці ПАТ “БАНК ВОСТОК” 

залучає кошти за допомогою овернайтів та короткострокових 

кредитів .  

Овернайт – один із різновидів кредиту, який надається на 

термін – до наступного робочого дня. Попит на такі кредити 

високий і тому процентна ставка по ньому як правило перевищує 

ставку ніж при звичайному кредитуванні [9]. 

Для того, щоб проаналізувати динаміку залучених коштів 

ПАТ "БАНК ВОСТОК", розглянемо таблицю 3.  

Таблиця 3 

Аналіз залучених коштів ПАТ "БАНК ВОСТОК" у банків- 

нерезидентів  на 01.01.2014 р., на 01.01.2015 р. та на 01.01.2016 р. у 

євро та доларах 
Тип кредиту На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

у 

євро 

 У 

доларах 

США 

У євро У 

доларах 

США 

У євро  У 

доларах 

США 

Овернайт 0 6 000 000 

 

 6740000 0 0 

Короткостроковий  

кредит 

0 8 000 000 1149000 2090109

0 

7 901 

304 

35 609 

080 

Всього залучених 

кредитів 

0 14000000 1149000 2764109

0 

7 901 

304 

35 609 

080 

% в зобов'язаннях 4,14% 

 

11,33% 

 

24,23% 

 

Доля залучених кредитів від банків-нерезидентів зросла за 

період 2013-2015р.р. з 4,14% (на 01.01.14р.) до 24,23% (на 

01.01.2016р.), що дозволяє використовувати залучені кошти для 

кредитування бізнесу та підтримувати власну ліквідність банку. 

Висновки та перспективи подальших розробок.У 

зовнішньоекономічній діяльності ПАТ “БАНК ВОСТОК” важливу 

роль відіграють зв’язки з такими інформаційними системами як 

SWIFT та REUTERS. За допомогою системи SWIFT “Банк Восток” 

отримує повідомлення стосовно деталей платежів відповідно з 

міжнародними банківськими стандартам і завдяки точному SWIFT 
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повідомленню підвищує власну швидкість обробки платіжних 

доручень. 

ПАТ “БАНК ВОСТОК” використовує платформу від 

інформаційної системи REUTERS -REUTERS DEALING 3000, за 

допомогою якої може легко знайти потрібного контрагента і 

створити угоду на купівлю валюти або надання кредитів. Оплата за 

користування даною платформою здійснюється в іноземній валюті і 

контрагент знаходиться за кордоном, тому це відноситься до ЗЕД 

банків.  

Особливу роль відіграють міжбанківські кредити банків-

нерезидентів. ПАТ “Банк ВОСТОК” використовує залучені кошти 

для підтримки власної ліквідності та для подальшого їх надання 

своїм клієнтам або іншим Банкам. Простежується тенденція до 

зростання частки міжбанківських кредитів у структурі загальних 

зобов’язань Банку. Так, з 2013 до 2015 дана частка зросла з 4,14% 

до  24,23% . Це свідчить про те, що Банк розвивається і вміє 

знаходити контрагентів та правильно розподіляти залучені ресурси.  

Дивлячись з проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

“БАНК ВОСТОК” поступово виходить на зовнішні ринки 

фінансових послуг і це є показником інтеграції банківської системи 

України в цілому. 

У зовнішньоекономічній діяльності ПАТ “БАНК ВОСТОК” 

важливу роль відіграють зв’язки з такими інформаційними 

системами як SWIFT та REUTERS. За допомогою системи SWIFT 

“Банк Восток” отримує повідомлення стосовно деталей платежів 

відповідно з міжнародними банківськими стандартам і завдяки 

точному SWIFT-повідомленню підвищує власну швидкість обробки 

платіжних доручень. 

ПАТ “БАНК ВОСТОК” використовує платформу від 

інформаційної системи REUTERS - REUTERS DEALING 3000, за 

допомогою якої може легко знайти потрібного контрагента і 

створити угоду на купівлю валюти або надання кредитів. Оплата за 

користування даною платформою здійснюється в іноземній валюті і 

контрагент знаходиться за кордоном, тому це відноситься до ЗЕД 

банку.  

Важливу роль відіграють міжбанківські кредити від банків-

нерезидентів. ПАТ “БАНК ВОСТОК” використовує залучені кошти  

для підтримки власної ліквідності та для подальшого їх надання 

своїм клієнтам або іншим банкам. Простежується тенденція до 
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зростання частки міжбанківських кредитів у структурі загальних 

зобов’язань Банку. Так, з 2013 до 2015 дана частка зросла з 4,14% 

до  24.23% . Це свідчить про те, що Банк розвивається і вміє 

знаходити контрагентів та правильно розподіляти залучені ресурси. 
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