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ВСТУП

Формування й розвиток ринкових відносин пов’язані з
переглядом основ організації діяльності всіх суб’єктів економі�
ки, відповідно до єдиних для всіх економічних законів, що істот�
но відрізняються від порядку функціонування адміністратив�
ної системи. Оскільки комерційні банки в ринкових умовах з
одного боку є продавцями послуг, а з іншого виступають інсти�
тутами, що забезпечують нормальне функціонування самого
ринкового механізму, велике значення в сучасних умовах здо�
бувають дослідження, пов’язані з можливістю банків провади�
ти ефективний перерозподіл коштів в економіці, що стимулює
ріст суспільного багатства й добробуту громадян.

Завдання ефективного перерозподілу коштів включає дві
основні складові. Перша з них – формування оптимальних
портфелів активів і пасивів, що відповідають як інтересам сус�
пільного відтворення в достатньому обсязі грошових ресурсів
за прийнятною ціною, так й інтересам банку в одержанні при�
бутку, необхідного для розвитку власного бізнесу. Завдання
формування банківського портфеля на сьогоднішній день роз�
роблено досить повно й всебічно в рамках різних оптимізацій�
них моделей. Друга складова виражається в правильній орган�
ізації діяльності банку, як комерційного підприємства, та
дозволяє погодити загальні й приватні інтереси окремих про�
давців банківських продуктів у рамках внутрішньобанківської
системи комерційного розрахунку (внутрішньобанківський гос�
прозрахунок).

Питання управління взагалі, та зокрема господарського
розрахунку на підприємствах сфери матеріального виробницт�
ва стали підніматися вже досить давно й на сьогоднішній день
мають велику проробку. Що ж стосується банківської сфери, то
дана проблематика тільки починає розроблятися, тому актуаль�
ним є узагальнення накопиченого досвіду організації внутріш�
ньої економіки підприємств сфери матеріального виробництва



і його використання в роботі різних підприємств нематеріаль�
ної сфери, зокрема в банківській справі.

Розвиток банківського бізнесу пов’язано з виявленням і
задовольнянням запитів ринку в нових продуктах, заснованих
на суспільних потребах, що змінюються, впровадженні нових
технологій, форм й інструментів обслуговування.

Сьогодні вже здаються невірними традиційні подання про
банк і його діяльність, що існували ще кілька років тому. Це
особливо характерно для вітчизняної економіки, у якій банк
довгий час був інструментом державного регулювання, позбав�
леним реального впливу на економічні процеси в країні.

Ринкові перетворення зажадали переосмислення сутності,
функцій і напрямків діяльності банку, як специфічного підприє�
мства. Оскільки ринкові перетворення початі відносно недав�
но, питання про визначення таких теоретичних понять як
„банк”, „банківський продукт”, „банківський бізнес” продовжу�
ють залишатися дискусійними.

В економічній літературі висловлюються різні думки про
такі основи організації роботи банку як система планування
бізнесу, ціноутворення на продукти, оцінка ефективності про�
дажів даних продуктів, узгодження інтересів підрозділів банку
з його загальними цілями, що свідчить про відсутність єдиного
теоретичного підходу і єдиних практичних прийомів керуван�
ня конкретним банком у сучасних умовах.

У той же час недостатній досвід в організації управління
банком, як специфічним підприємством, націленим в умовах
ринку на реалізацію конкретного продукту конкретному спо�
живачеві, не дозволяє говорити й про достатнє практичне про�
роблення питань організації ефективного управління банківсь�
кою діяльністю.

Недостатнє теоретичне пророблення питань управління
вітчизняним банком, як комерційним підприємством, на сьо�
годнішньому етапі розвитку національної економіки приводить
до реальних втрат доходів банку, пов’язаних з недоліками в
побудові організаційних структур банків, відсутністю чіткої



тарифної політики, неадекватною оцінкою фінансових резуль�
татів підрозділів. Все це приводить до протиріч між загальни�
ми цілями банку й інтересами його структурних підрозділів, до
результатів, протилежним наміченим.

Необхідно побудувати систему управління банком, що вра�
ховує організацію взаємодії підрозділів банку при продажах
банківських продуктів, забезпечує адекватну підтримку прий�
нятих фінансових й організаційних рішень за рахунок підви�
щення їхньої якості, погодженості й цільовій спрямованості.



6

РОЗДІЛ 1 Комерційний банк як
основний елемент банківської

системи

1.1. Основні етапи і сучасний стан
банківської системи України

Фінансова система держави це сукупність відносин та інсти�
тутів, що здійснюють перерозподіл грошових потоків в еко�
номіці для вирішення найбільш важливих загальнонаціональ�
них завдань. На сьогоднішній день для більшості країн
основним макроекономічним завданням є інноваційно�інвести�
ційний розвиток національної промисловості [166].

Розподіл і перерозподіл національного доходу здійснюється
за двома основними напрямками: через систему державних
фінансів (створення і використання на державному рівні фондів
грошових коштів — бюджет, пенсійний і страхові фонди та ін.);
через систему ринкових відносин, за допомогою реалізації спо�
живачам специфічних послуг підприємствами, що спеціалізують�
ся на діяльності у сфері грошового обігу і кредиту.

Істотні відмінності в організації перерозподілу за цими на�
прямками визначають і різні підходи до їх вивчення. Проте
сьогодні відбувається, на нашу думку, необґрунтоване змішу�
вання понять фінанси, ринок і послуги при утворенні таких
термінів як „фінансовий ринок” або „ринок фінансових послуг”.

Об’єднання даних понять в єдину економічну категорію є
спірним, виходячи з таких міркувань. По�перше, кожний з пе�
рерахованих термінів цілком усталений в економічному сенсі.
Так, терміном «ринок» в його загальному значенні позначається
система відносин у сфері обміну, що формуються між суб’єкта�
ми ринку (покупцями і продавцями) з приводу об’єкта рин�
ку, яким є товар або послуга. Фінанси – це система грошових
відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу
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ВВП з приводу створення, розподілу і використання фондів
грошових коштів.

Виникає питання, які послуги із створення, розподілу і ви�
користання фондів грошових коштів можуть продаватися і ку�
пуватися на ринку. Фонди грошових коштів створюються або
на рівні держави (бюджет, пенсійний фонд та ін.), і тоді вони
пов’язані із системою обов’язкових платежів і відрахувань, які
хоч і є суспільно необхідними, але ніяк не ринковими, або на
рівні підприємств (фонди амортизації, матеріального стимулю�
вання та ін.) для вирішення їх виробничих і соціальних про�
блем. І в першому, і в другому випадках не йдеться ні про по�
слуги як товар для продажу, ні про ринок як систему відносин
з їх купівлі�продажу, адже не можна діяльність із збору податків
пов’язувати з продажем на ринку послуг податкової інспекції.

По�друге, сьогодні визначення фінансового ринку по суті
ототожнюють з ринком послуг банку і спеціалізованих фінан�
сово�кредитних інститутів. Фінансовий ринок це механізм,
який забезпечує об’єднання покупців і продавців фінансових
активів і сприяє обміну цими активами; функціонування
фінансового ринку забезпечується сукупністю фінансових
інститутів, які сприяють ефективному перерозподілу фінансо�
вих ресурсів між донорами і реципієнтами [98]. У цьому виз�
наченні справедливо підкреслюється, що за допомогою спеціа�
лізованих інститутів на ринку відбувається купівля�продаж
фінансових активів. Не конкретизується тільки те, що до цих
інститутів можуть відноситися тільки банки і пара�банки.

Інші автори вважають, що і бюджет – це частина ринку.
Ринок фінансових послуг – сфера економічних відносин, де
відбувається купівля�продаж і перерозподіл активів між галу�
зями економіки. Він включає банківську систему, фондову
біржу і позабіржову системи, небанківські кредитно�фінансові
інститути, державний бюджет, інформаційні системи, законо�
давчу базу [285]. Таке визначення є справедливим в тому ви�
падку, якщо б кошти державного бюджету були предметом
ринкового перерозподілу. Наприклад, тоді, коли вільні бюд�
жетні кошти продаються банкам як кредитні ресурси. В
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дійсності кошти бюджету не можуть передаватися в банківсь�
ку систему як кредитний ресурс, оскільки для їх обслуговуван�
ня створена система Державного казначейства, яка так як і
бюджет не є ринковим елементом.

Виходячи з цього, ми дотримуємося думки, що слід відок�
ремлювати ринок послуг банків і спеціалізованих небанківсь�
ких інститутів, від системи державних фінансів і фінансів
підприємств які прямо не відносяться до даного ринку.

Місце банківської системи в суспільстві може бути подане
у вигляді такої схеми [172]:

 �������	��      
������              ���������               ����������       ������	��    
�������           �������                 �������                �������                �������  
 
 

Рис. 1.1.1. Місце банківської системи в суспільній системі.

Не зважаючи на те, що в даній схемі банківський комплекс
віднесений до систем нижчого порядку в загальній економічній
системі країни, саме він є сполучною ланкою між всіма суб’єкта�
ми економіки.

Поняття банківська система, як і більшість визначень в теорії
банківської справи, не є єдиним і сталим. У монографії
Л.М. Стрельбицької, М.П. Стрельбицького „Основи безпеки
банківської системи України та банківської діяльності” подають�
ся два визначення цього поняття. У першому варіанті визна�
чення банківська система характеризується як сукупність
банків, що виконують відповідні функції. Банківська система –
сукупність різних видів банків і банківських інститутів в їх
взаємозв’язку, що існує в тій чи іншій країні в певний історич�
ний період. В другому варіанті до складу банківської системи
включаються кредитно�фінансові установи, зокрема фонди
спеціального призначення, кредитні товариства, ломбарди, каси
взаємодопомоги. Деякі вчені�економісти визначають банківсь�
ку систему як сукупність всіх банків країни, які взаємодіють між
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собою, дотримуючись встановлених норм і правил ведення бан�
ківської справи з метою забезпечення ефективного грошово�
кредитного регулювання економіки, кредитно�розрахункового
обслуговування господарського обороту, а також стабільної
діяльності банківських установ.

Самі автори цієї монографії найбільш вдалим вважають таке
визначення: банківська система – сукупність різних видів бан�
ківських інститутів, за допомогою яких проводиться мобіліза�
ція коштів, надаються різноманітні послуги з приймання депо�
зитів і видачі кредитів. Ця система є внутрішньо організованою,
взаємопов’язаною, має загальну мету і завдання [253, с.75�76].

Колишній глава НБУ С.Л. Тігипко звертає увагу на понят�
тя конкурентоспроможності банківської системи. На його дум�
ку, конкурентоздатна банківська система – це система, яка в
умовах глобальної конкуренції є рівноправним структурним
елементом світової фінансово�кредитної системи, здатна проти�
стояти системним ризикам і бути основою макроекономічної
стабільності суспільства [261].

Нинішнє керівництво НБУ вважає, що банківська система –
це складний комплекс, який функціонує і розвивається відпо�
відно до цілого ряду законодавчих і нормативних документів.
Основним елементом цієї системи є комерційний банк – кре�
дитно�фінансова установа, яка залучає і накопичує вільні гро�
шові кошти підприємств, організацій, населення, а також
здійснює випуск цінних паперів, кредитування народного гос�
подарства і населення на умовах платності, зворотності і стро�
ковості. Стан і рівень розвитку банків досить серйозно впли�
ває на розвиток всієї суспільно�економічної формації. Тому,
аналізуючи діяльність банківської системи, можна зрозуміти си�
туацію в державі, а також зробити правильні висновки про роль
Національного банку України у виконанні своєї головної
функції – забезпечення стабільності національної  грошової
одиниці [175].

На нашу думку, найбільш вдале, незважаючи на переванта�
женість термінами, визначення запропоновано В.В. Маслени�
ковим: банківська система – це складна система, що входить в
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системи вищого рівня, самоорганізується і історично складаєть�
ся під впливом зовнішніх і внутрішніх процесів, є цілісною
сукупністю установ, що здійснюють банківську діяльність і ви�
конують функцію внутрішнього управління банківських інсти�
тутів [166, с.36].

Банківські установи в рамках банківської системи можуть
бути класифіковані таким чином [194]:
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Значення ринку банківських послуг або послуг банківської
системи будь�якої країни полягає в організації грошового обігу
і перерозподілі капіталів між суб’єктами економіки.

Діяльність банківської системи як підсистеми національної
економіки підпорядкована цілям економічної політики держави і
полягає в стимулюванні оптимальних темпів господарського роз�
витку шляхом надання економіці специфічного товару – грошей.

О.І. Лаврушин вважає, що організаційна структура банківсь�
ких систем різних країн залежать від багатьох чинників, до яких
разом з історичними, національними традиціями слід віднести
також ступінь розвитку товарно�грошових відносин в країні,
загальний рівень зростання економіки, способи регулювання
грошового обігу (прямий і непрямий) та ін [72].

Діяльність банків не можна розглядати у відриві від вироб�
ництва, обігу і споживання матеріальних благ, від політики, іде�
ології, культури, освіти, соціальних і етичних орієнтирів, яки�
ми керуються члени суспільства.
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У зв’язку з цим досить принциповим є питання про те, яка
банківська система необхідна державі. Викликає інтерес підхід
до формування банківської системи з позиції „грошової влади”
або державного впливу на економіку через регулювання націо�
нальної грошової одиниці і каналів обігу національної грошо�
вої одиниці. „Грошова влада” повинна створити банківську
систему для подальшого втілення в життя своїх регулюючих
дій. Такий підхід означає переорієнтацію банківського нагляду
на показники ефективної діяльності кредитних організацій,
створення стимулів для залучення інвесторів в капітали кре�
дитних організацій, у розвиток нагляду, що заснований на по�
ведінкових моделях банківського сектору [134].

Процеси, явища, зв’язки, які стосуються національної банкі�
вської системи,  це чинники, що визначають тип її поведінки, –
реактивний, адаптивний і активний, а також стимулюють роз�
виток механізмів саморегуляції. Тип поведінки банківської си�
стеми визначає напрямки її розвитку [166, с.17].

Реактивна поведінка банківської системи визначається пе�
реважно середовищем, в якому вона функціонує. Серед основ�
них чинників, що зумовлюють реактивну поведінку банківсь�
кої системи, виділяють загальний рівень розвитку економіки
країни і окремих її регіонів, структуру власності в економіці,
інфляційні процеси, соціально – політичні чинники, особли�
вості державного регулювання. Адаптивна поведінка, крім се�
редовища існування банківської системи, визначається власти�
вою їй функцією саморегуляції. Чинники, що визначають
можливості банківської системи до саморегуляції, – це ступінь
незалежності і методи роботи центрального банку, структура
організації і ступінь розвиненості мережі комерційних банків,
зокрема іноземних, здатність комерційних банків регулювати
свої витрати, наявність або відсутність традицій у банківській
справі. Активна поведінка системи допускає зміну навколиш�
нього середовища згідно з її потребами.

Залежність поведінки банківської системи від процесів і
явищ, що відбуваються в суспільстві, підтверджує історія фун�
кціонування грошового товару, а також  і банківської системи
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в Україні, яка в XIX�XX ст. була нерозривно пов’язана з роз�
витком економіки, політики, ідеології, соціальних і етичних
орієнтирів дореволюційної Росії та СРСР. Потім, після 1991 р.,
вона орієнтувалася на нові соціально�економічні чинники, по�
в’язані із здобуттям Україною незалежності.

До 1917 р. в Росії існувала трьохрівнева банківська система:
Держбанк; комерційні і ощадні банки; спеціальні кредитні інсти�
тути. На відміну від західних країн третій рівень був не досить
розвинений у зв’язку з нерозвиненістю ринку капіталів і цінних
паперів. Особливістю банківської системи дореволюційної Росії
була її концентрація в декількох крупних банках, але в цілому
банки здійснювали операції, характерні для банків інших країн.

Банківська система України в той період була представле�
на Київською, Харківською, Одеською конторами і Полтавським
відділенням Державного банку Російської імперії. У період з
1897 р. по 1914 р. в Росії фактично не існувало банкнотного
обігу. Був обіг золотих сертифікатів, оскільки банкноти забез�
печувалися золотим запасом більш ніж на 100%. Цьому етапу
передували запровадження під час грошової реформи 1839�1843
рр. срібного монометалізму і проведення в 1895�1897 рр. рефор�
ми з переходу до золотого монометалізму.

Форма устрою держави, частка державної власності в еко�
номіці визначає адекватну участь держави в банківській системі
країни. При цьому ступень операційної свободи банків адекват�
ний ступеню лібералізації інших галузей економіки. У зв’язку
з цим зрозуміло, чому після революції 1917 р. була проведена
націоналізація всіх банків, а на базі Держбанку створений На�
родний банк, який згодом злився з Наркомфіном. У цей пері�
од фактично були відсутні товарно�грошові відносини. Так, у
20�х роках основна маса заробітної плати виплачувалася в на�
туральній формі, одночасно були відмінена квартплата та інші
комунальні платежі. Була проголошена ідея необхідності одно�
го крупного державного банку з розгалуженою мережею
відділень по всій країні. Цей банк був покликаний виконувати
функції інструменту управління централізованою плановою
економікою.



13

Розділ 1. Комерційний банк як основний елемент банківської системи

В ході реформи 1922�1923 р. була зроблена спроба частко�
во відновити товарно�грошові відносини. Проведені дві дено�
мінації, запроваджена державна монополія на купівлю золота,
платини та іноземної валюти, випущені „червінці”, 25% яких
були забезпечені золотом, а решта – векселями і активами, які
реалізовувалися без будь – яких проблем.

Період 1917�1922 р. був пов’язаний із здобуттям державної
незалежності для України. На національній банківській системі
це позначилося введенням власної валюти – гривні. Однак вже
з 1919 р. починається період націоналізації недержавних кре�
дитних інститутів.

Нова економічна політика на початку 20�х років сприяла
певному пожвавленню в банківській системі. До 1925 р. окрім
державного банку, в Україні функціонували акціонерні банки,
кооперативні і комунальні банки, товариства сільськогоспо�
дарського і взаємного кредиту. Проте в 1929 р. Після ухвален�
ня статуту Держбанку СРСР всі республіканські і обласні кон�
тори банків були оголошені його філіями.

В результаті реформи 1930 р. були ліквідовані всі недер�
жавні банки і, відповідно, ліквідована комерційна основа для
кредитування. Завершилася реформа створенням спеціалізова�
них державних банків, а саме: банку фінансування капітально�
го будівництва і електрогосподарства, банку фінансування соц�
іалістичного землеробства, банку фінансування капітального
будівництва кооперації, банку фінансування комунального і
житлового будівництва.

В ході другої світової війни запроваджується нормована
реалізація товарів за картками за довоєнними цінами, на 100%
збільшується податок на прибуток, створюються фонд Оборо�
ни і фонд Радянської Армії, мережа польових кас Держбанку,
випускаються військові позики.

Відповідно до Конституції СРСР управління грошовою сис�
темою здійснював Уряд, а органом, що виконував укази Уряду,
був Держбанк, який мав свої філії в союзних республіках.

У 1987�1988 рр. проведена чергова  реформа кредитної сис�
теми СРСР, що відбувалася у два етапи. Перший етап був по�
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в’язаний із створенням дворівневої банківської системи, що
складалася з Центрального банку і п’яти спеціалізованих дер�
жавних банків. На базі установ Держбанку і Будбанку були
створені Промбудбанк СРСР, Агропромбанк СРСР, Банк жит�
лово�комунального господарства і соціального розвитку, на базі
системи ощадних банків – Ощадний банк СРСР, а на базі Бан�
ку для зовнішньої торгівлі ? Зовнішеконобанк СРСР. Був за�
декларований перехід банків на самофінансування та удоско�
налення форм і методів кредитування.

Другий етап реформи допускав створення системи комер�
ційних банків, виведення Центрального банку з підпорядкуван�
ня Уряду і надання йому незалежних функцій щодо реалізації
грошово�кредитної політики і створення спеціалізованих фінан�
сово�кредитних інститутів.

Спеціалізовані банки, що працювали за галузевим принци�
пом, як і раніше залишалися інститутами державного управлін�
ня і в повному обсязі не виконували  функцій, властивих банку.

Першим кроком до переосмислення суті і завдань банків
можна вважати програму „500 днів”. Не зважаючи на її
утопічність і нездійснимість, в програмі чітко зазначалося, що
комерціалізація припускає роботу банків в межах власних і за�
лучених ресурсів, самостійний вибір об’єктів кредитування і вста�
новлення ціни і термінів кредитів, єдиний режим оподаткуван�
ня і регулювання для всіх банків, свободу вибору банку клієнтом.
У жовтні�листопаді 1990 р. спеціалізовані банки переводяться на
комерційні принципи з розподілом загальносоюзного позикового
фонду. Система універсальних комерційних банків доповнюєть�
ся спеціалізованими інститутами – кредитними кооперативами
і земельними банками, інвестиційними і пенсійними фондами,
брокерськими і лізинговими фірмами [200, с. 83].

По суті у цитаті з програми 1990 р. ми знаходимо положен�
ня, на яких базується нинішня банківська діяльність. В цілому
кредитна система дійсно отримала третій ярус у вигляді спец�
іалізованих небанківських фінансових інститутів.

Крім того, розділ загальносоюзного позикового фонду, по�
значений у цій програмі, також відбувся, коли на базі філій,
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відділень і головних контор спеціалізованих банків шляхом
приватизації були утворені комерційні банки.

У монографії І.О. Лютого „Грошово�кредитна політика в
умовах перехідної економіки” виділені наступні етапи форму�
вання банківської системи України.

Перший етап (1991�1992 рр.) НБУ починає перереєстрацію
комерційних банків, які були зареєстровані Держбанком СРСР.
Акціонуються державні банки, відбувається процес перетворен�
ня державних спеціалізованих банків в комерційні. „З 2 жовт�
ня 1991 р. Національний банк починає перереєстрацію комер�
ційних банків України, які були зареєстровані Державним
банком СРСР. У цей же період галузевий капітал, тобто части�
на капіталу, вкладеного в комерційні банки різними державни�
ми установами, поступово зливається з капіталом спільних і
малих підприємств, акціонерних товариств.  Державні банки
Промінвестбанк СРСР, Агропромбанк, Укрсоцбанк акціонують�
ся, а вірніше приватизуються персоналом банків і основними
клієнтами. Процес приватизації державного майна швидко і без
застережень проходить в банківській сфері” [158].

Другий етап (1992�1993 рр.) З’являються банки „нової
хвилі”? „Аваль”, „Інко”, „Відродження”, „Транс банк”, „Приват�
Банк”. У цей же період починається масове створення дрібних
банків, які при невеликих капіталах заробляли гроші на інфля�
ційних процесах. Кінець 1992 р. – 133 банки, 1993 р. – 211,  на
кінець 1995 р. – 230 банків [158; 104]

Третій етап (1994�1996 рр.) Припинилися інфляційні про�
цеси і запроваджена система регулювання діяльності банків
(1994 р. ? ліквідовано 11 банків, 1995 р. – 20 банків, 1996 р. –
45 банків). Відкриваються представництва іноземних банків,
близько 70 банків поміняли власників. Водночас немає єдиної
концепції становлення і розвитку банківської системи [104].

Четвертий етап (1996�2000 рр.) Відбувається стабілізація
банківської системи, посилення контролю і запровадження на�
ціональної валюти гривні.

Грошова реформа в Україні проводилася з 2 вересня по
16 вересня 1996 р. Станом на 02.09.1996 грошова маса складала



Організація діяльності комерційного банку

16

338,1 трлн. крб., на 19.09.1996. в обігу залишалося 10,2 трлн. крб.
З розрахунку на одну особу найбільша сума обміну  припадала
на Дніпропетровську область – 26,6 млн. крб. У готівковий гро�
шовий обіг було випущено 3132,5 млн. грн., за період реформи
виявлено 6,5 млрд. фальшивих карбованців [158].

В рамках даного періоду часу слід окремо виділяти період
до і після кризи 1998 р., пов’язані з дефолтом в Росії. Наслідки
цієї кризи для банківської системи України порівнюються з
повномасштабною реформою грошової  і кредитної системи. За
одними оцінками криза привела до  девальвації гривни на 38%.
Знецінення капіталу комерційних банків склало 1 млрд. доларів
США, внаслідок чого капітал 50 банків зменшився нижче вста�
новленого мінімуму,  прибутковість активів скоротилася у 2
рази, відтік внесків населення складав більше 400 млн. гривень
[253]. За іншими оцінками втрати капіталу склали 964 млн. до�
ларів або 46,1% [104].

Однією з основних причин дефолта Росії був крах створе�
ної на державному рівні фінансової піраміди державних корот�
кострокових облігацій (ДКО). Система обігу ДКО завдяки чітко
організованому вторинному ринку і достатньо високій прибут�
ковості дозволяла багатьом банкам, у тому числі і українським,
не піклуватися про формування портфеля різнопланових, ди�
версифікованих активів, а лише робити значні вкладання в ці
цінні папери. В результаті найбільші проблеми з ліквідністю
виникли у банків, які мали значні портфелі ДКО.

Однак ця криза мала і позитивний момент. Всі банки зро�
зуміли, що на відміну від зарубіжної практики, де державні
цінні папери поступаються за ліквідністю тільки готівці, у нас
вони досить ризиковані і тому зосереджувати вкладення на цих
активах небезпечно. Банки на практиці переконалися, на�
скільки важлива диверсифікація портфеля активів.

П’ятий етап (2000�2001 рр.) Верховна Рада України прий�
няла закони „Про банки і банківську діяльність” і „Про фінан�
сові послуги і державне регулювання ринку фінансових по�
слуг”. Це був період управлінських, технічних і кадрових
удосконалень, реорганізації банків, посилення контролю за їх
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діяльністю, підвищення стабільності та конкурентоспромож�
ності банківської системи. НБУ створює обов’язкові резерви по
активних операціях банків. Станом на 01.04.2000 в банківській
системі налічувалося 69 проблемних банків, а кількість функц�
іонуючих банків скоротилася з 176 до 161 [104].

За період з 2000 р. по 2005 р. з державного реєстру було
виключено 32 банки, створено – 24. За цей період кількість
активних операцій банків збільшилася у 5,2 раза, капіталу –  в
4,1 раза, внесків населення – у 5 разів.  При цьому показники
зростання банківської системи у декілька разів перевищують
такі якісні характеристики, як рівень капіталізації, рента�
бельність, фінансова стійкість [104].

На сьогоднішній день етап удосконалень і реорганізації
банків України продовжується. Заходи, спрямовані на пол�
іпшення ситуації, такі як удосконалення управління, продаж
активів, зниження витрат, скорочення чисельності персоналу,
припинення виплати дивідендів і навіть додаткове вливання
капіталу, не завжди забезпечують очікувані результати. Тому
держава розпочинає реструктуризацію банківської системи і
реорганізацію окремих банків [220].

Слід зазначити, що проблеми оптимізації діяльності банкі�
вської системи, незважаючи на відмінності у визначеннях, зап�
ропонованих різними авторами, є подібними для більшості
країн незалежно від рівня їх економічного розвитку. Наприк�
лад, аналізуючи проблеми банківського сектору США, П. Ал�
лен відзначає, що необхідність докорінного перетворення ме�
тодів роботи банків є сьогодні всеохоплюючим явищем.
Збільшення нових фінансових продуктів і технологічних інно�
вацій вимагає швидкої реакції і спроб передбачити майбутній
напрямок розвитку. При цьому витрати банків як і раніше дуже
високі, а тарифи на їх послуги дуже низькі [3].

Незважаючи на різну економічну і політичну обстановку в
країнах СНД, для їх банківських систем характерні загальні
риси – високий рівень ризиків, недостатня інформаційна про�
зорість, низький ступінь капіталізації, дуже велика кількість
малих банків, значна роль тіньової економіки, невисокий рівень
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довіри населення. Проблеми становлення банківської системи
були типовими для всіх країн СНД. Серед них ? відсутність
розробленої нормативно�правової бази функціонування цент�
рального і комерційних банків, постійне відставання законодав�
чої бази від розвитку реальних процесів в економіці в цілому і
в банківській сфері зокрема; криза державних фінансів і систе�
ми державних банків; недостатня капіталізація; неефективне
управління ризиками; відсутність системи захисту інтересів
вкладників і кредиторів [114].

Виходячи із загальних проблем, можна виділити і загальні
принципи забезпечення стійкості та ефективності роботи бан�
ківської системи в перехідній економіці [172; 179; 244; 265]:

1. Захист інтересів приватних інвесторів, спрямований на
підвищення довіри суспільства до банківської системи, шляхом
надання гарантій повернення коштів  через створення і розви�
ток системи страхування вкладів.

Досвід економічно розвинених країн доводить, що надання
гарантій приватним вкладникам позитивно впливає на їх по�
ведінку, і навіть при несприятливій економічній кон’юнктурі не
зумовлює криз банківської ліквідності у зв’язку з масовим ви�
лученням вкладів.

У банківській системі України діє, з одного боку, система
страхування внесків фізичних осіб, з іншого система держав�
них гарантій по внесках в Ощадному банку.

Указом Президента України „Про заходи щодо захисту прав
фізичних осіб – вкладників комерційних банків України” від
10.09.1998 створений Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Учасниками фонду були всі банки, а максимальна компенсація
вкладникові складала 500 грн.

Відповідно до закону Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб 2001 р. максимальна компенсація вкладникові
встановлена в сумі 1200 грн.

Проте ці гарантії виявилися недостатніми. Сума макси�
мального відшкодування на одного вкладника в рамках сис�
теми страхування депозитів зовсім мала у порівнянні з ана�
логічними виплатами в розвинених країнах.  З.М Васильченко
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наводить такі дані про суми компенсацій в розвинених краї�
нах світу [39]:
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Уряд Росії прийняв закон, що гарантує компенсацію у
розмірі 100 тис. руб. (3,4 тис. дол.) по вкладах фізичних осіб в
банках, які не беруть участі в системі страхування [265].

Державні гарантії вкладів в Ощадному банку України є од�
ним з визначальних моментів для вкладників, які розміщують
тут свої гроші. Проте більшість вкладників розуміє також і те,
що держава може  не виконати своїх зобов’язань.

2. Відкритість показників роботи комерційних банків і
структури їх власності як найважливіший фактору впливу на
вкладників і контрагентів банку з метою недопущення  інфор�
маційного вакууму і можливих панічних настроїв.

Оцінку реальної капіталізації банківської системи України
практично неможливо здійснити через закритість інформації. З
160 комерційних банків, які мають ліцензію НБУ на здійснення
банківських операцій, 94 є акціонерними товариствами відкри�
того типу, але склад їх акціонерів абсолютно непрозорий [15].

Непрозорість структур власності сприяє кредитуванню по�
в’язаних сторін з усіма ризиками, що цим зумовлені.

3. Розвиток правової бази, що регламентує всі соціально�
економічні процеси, які відбуваються як в банківській сфері, так
і в економіці в цілому.
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Деякі економісти вважають, що особливе місце в комп�
лексній концепції розвитку банківської справи в СНД повин�
на займати розробка модельних законів про формування спец�
іальних фондів страхування як самокерованих некомерційних
організацій, та про запобігання легалізації через банківську си�
стему „брудних грошей”, які забезпечують поступову гармоні�
зацію національного законодавства. При цьому стратегічним
завданням банків країн СНД є забезпечення лобіювання зако�
нотворчого процесу через створювані ними національні і регі�
ональні організації [143].

Водночас інші економісти підкреслюють, що по більшості
питань банківської діяльності українське законодавство вже
приведене у відповідність з європейським правом і особливе
значення сьогодні необхідно приділити питанням захисту прав
кредиторів [262].

4. Створення банківської інфраструктури (рейтингові, кон�
салтингові і кадрові агентства, науково�дослідницькі інститути,
розрахункові центри) в цілях підвищення інформованості сус�
пільства і зниження ризикованості банківської діяльності.

 З цього приводу В.В.Маслеников зазначає, що рейтингові
агентства багато в чому визначають масову поведінку інвес�
торів, а корегування рейтингових оцінок як самих банків, так і
країн, в яких вони функціонують, призводить або до притоку,
або відтоку ресурсів і зміни вартості позикових коштів [166].

Реформування банківського сектора країн ЄС здійснюєть�
ся шляхом створення спеціалізованих фінансових установ,
інтегрованих в банківську систему. В Україні є всі умови для
розвитку інфраструктури банківського сектору з урахуванням
європейського досвіду, але на практиці ситуація не змінюється
через те, що це ущемляє інтереси найбільших банків [110].

5. Інтеграція національної банківської системи в систему
світових господарських зв’язків шляхом забезпечення інозем�
ним банкіам доступу до Української економіки і нарощування
активів вітчизняних банків за кордоном.

В даний час за національним законодавством можна створюва�
ти банки з 100%�ним іноземним капіталом при умові, що банк буде
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дочірнім і здійснюватиме діяльність в правовому полі України.
Однак для реалізації однієї з умов вступу України до ВТО необхі�
дно внести зміни до закону „Про банки і банківську діяльність” щодо
надання іноземним банкам права відкривати філії.

За оцінками деяких фахівців, жоден іноземний банк поки
не сприймає СНД як цільовий ринок і не має чіткої стратегії
освоєння цього регіонального ринку. Більше того, деякі міжна�
родні банки, які були на даному ринку, залишають його. При�
кладом може бути продаж бельгійським КВС своєї частки в
Кредитному банку України банку Польщі Powszechna Kasa
Oszczednosci Bank Polski [265].

6. Забезпечення багатостороннього контролю за діяльністю
банківської системи з метою недопущення криз, зумовлених
неефективним управлінням окремими банками, дотримання
збалансованості формування і використання ресурсів.

На жаль, на сьогоднішній день контроль в банківській сфері
оцінюється так: „У країні відсутні сильні органи контролю над
діяльністю банків, що створює сприятливі умови для розкра�
дань, махінацій і зловживань, яких, за оцінкою правоохоронних
органів, найбільше в банківській системі” [253, с.102].

7. Нарощування капітальної і ресурсної бази банків, зокре�
ма за рахунок об’єднання капіталів шляхом злиття і поглинан�
ня банків.

Недостатність ресурсної і капітальної бази комерційних
банків країн пострадянського простору, відсутність стабіль�
них джерел позикових і залучених коштів підтверджують
дані про те, що сукупні активи банківських систем країн
СНД складають близько 240 млрд. дол., а це удвічі менше,
ніж у Dresden Bank і втричі менше, ніж у ABN AMRO. При
цьому станом на кінець 2003 р. питома вага російських банків
в сукупному обсязі банківських активів регіону складала
80%, а українських – тільки 8% [265].

Причини цієї проблеми очевидні – відсутність вільних гро�
шових коштів у всіх суб’єктів економіки. Це зумовлено тим, що
підприємства малодоходні, населення має низький рівень заро�
бітної плати, держава формує дефіцитний бюджет.
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Як вже зазначалося,  в Україні створена велика кількість
банків, між якими розпорошений навіть той незначний пози�
ковий фонд, що є в економіці. Більшість банків – дрібні і се�
редні та працюють в основному як розрахункові центри. Однак
вони відволікають певну частину позикового фонду, ускладню�
ючи концентрацію капіталу, яка необхідна для організації кре�
дитно�інвестиційного процесу.

Крім того,  конкуренція між банками у нашому випадку не при�
зводить до здешевлення банківських послуг. Навпаки,  виникає
ланцюжок посередників між вкладником і крупним банком, який
реально кредитує економіку. Посередниками виступають дрібні
банки, які, зібравши незначні ресурси, не можуть їх використати
інакше, як продати крупному банку на ринку міжбанківського кре�
диту. А це, звичайно, призводить до подорожчання кредитів.

Проблема дефіциту ресурсів зумовлює цілий ряд інших
негативних тенденцій в банківській системі, зокрема виникнен�
ня фіктивних схем збільшення власного капіталу.

Аналізуючи вищезазначені проблеми, неминуче приходимо до
висновку про те, що або крупні банки повинні шляхом об’єднан�
ня і концентрації капіталів посилювати свої позиції і витісняти
дрібних конкурентів, або дрібні і середні банки зможуть витри�
мати конкуренцію, якщо ефективніше обслуговуватимуть
дрібний бізнес [234].

Об’єднання банків і концентрація їх капіталів в нинішніх
умовах не суперечать тенденції, яка вже намічається, виникнен�
ня на базі сучасних комп’ютерних і комунікаційних технологій
мікробанків. Ці мікробанки, за оцінкою Г.С. Панової будуть гло�
бальними гравцями на ринку. Дотримуючись у  своїй діяльності
законів різних країн, вони зможуть виконувати широкий
спектр банківських операцій в будь�якій точці земної кулі, існу�
ючи повністю в кібернетичному просторі  (віртуальні банки –
для віртуального світу) [194].

Щоб мати можливості для розвитку і розширення віртуаль�
ного обслуговування необхідно вкладати значні ресурси у роз�
виток матеріально�технічної бази і сучасних технологій. Це
можуть дозволити собі тільки найбільші і найбагатші банки, а
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не ті, що функціонують в умовах жорсткої конкуренції на рег�
іональному і місцевому рівнях. Вже на початку 90�х в А.М.
Сарчев зазначав, що результатами науково�технічного прогре�
су змогли скористатися лише найбільші транснаціональні бан�
ки. У США на 35 провідних банків припадає 2/3 від загальних
витрат всіх банків на комп’ютерні системи. Технічне оновлен�
ня складає 15% від операційних витрат найбільших банків, тоді
як частка у дрібних і середніх банків не перевищує 10% [235].

8. Диверсифікація джерел доходів, універсалізація діяльності
банків з урахуванням нових послуг, підвищення якості опера�
ційної діяльності і ризик�менеджменту.

Розвиток нових напрямків банківського обслуговування, які
не пов’язані з формуванням активів для українських банків
особливо актуальний тому, що обсяг депозитів, які залучають�
ся, залишається на досить низькому рівні, а можливості розши�
рювати діяльність за рахунок збільшення власного капіталу
обмежені. За обсягом акумульованих депозитів банки України
відстають від банків інших країн з перехідною економікою.
Обсяг депозитів в українських банках у 5 разів менший, ніж у
Чехії, в 3 рази менший, ніж у Польщі та Естонії, в 2 рази мен�
ший, ніж у Болгарії і Латвії) [244].

Банки розвинених країн надають клієнтам більше 300 видів
послуг, а українські банки не поспішають розширювати перелік
своїх операцій. Близько 70% активів складає кредитний порт�
фель [261].

Серед інших проблем, які стримують розвиток банківської
системи України і відображають її специфіку, на думку С.Л.
Тігіпка  відносяться такі: відсутність у комерційних банків ефек�
тивних механізмів та інструментів управління ризиками, пла�
нування і стратегії розвитку; невелика рентабельність активів
банків, низька їх якість, висока питома вага неприбуткових
активів і невиправдано висока вартість бізнесу; низький рівень
банківського менеджменту, корпоративного управління і кон�
курентоспроможності на світових фінансових ринках;  недо�
статня ефективність банківського нагляду, зокрема нагляду на
основі оцінки ризиків банківської діяльності [262].
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В цілому банківська система, яка сформувалася в Україні за
період незалежності, незважаючи на досить обмежені ресурсні
можливості, в основному відповідає цілям, які стоять перед
економікою, що розвивається, і намагаєтьсязадовольняти потре�
би суб’єктів економіки в банківських послугах.

У Додатку А подаються вибіркові дані про структуру ак�
тивів і пасивів банківської системи України за останні п’ять
років (табл. Додатку А складені за даними „Вісника НБУ”). На
основі даних Додатку А складені табл. 1.1.1 і 1.1.2., які характе�
ризують динаміку зміни структури зведеного балансу банків
України.

Таблиця 1.1.1.
Структура активів банківської системи України

'���"���� 01.01. 
2001 

01.01. 
2002 

01.01. 
2003 

01.01. 
2004 

01.01. 
2005 

01.10. 
2005 

'�������� ������ 
(��������������� 
�������#) 62% 72% 75% 81% 81% 83% 
A����������� ������ 
(������������ 
�������#) & & & 1,9% 0,5% 0,3% 
�����!������ ������ 38% 28% 25% 17,6% 18,7% 16,7% 
��"�� 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
�/�������� ��"����, 
% � "����	��& 
������� & 6,3% 5,7% �/ 5,1% 4,4% 

Таблиця 1.1.2.
Структура пасивів банківської системи України

'���"���� 01.01. 
2001 

01.01. 
2002 

01.01. 
2003 

01.01. 
2004 

01.01. 
2005 

01.10. 
2005 

'����� ������ 73,5% 71,7% 79,7% 84,1% 83,3% 84,3% 
A�9� ������ 9,0% 9,9% 3,4% 3,0% 3,0% 3,7% 
,������ ������� 17,4% 18,5% 17,0% 12,9% 13,7% 12,0% 
��"��  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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За даними таблиць можна зробити висновок, що структура
активів і пасивів банківської системи впродовж п’яти останніх
років, незважаючи на збільшення об’ємних показників, майже
не змінилася. Основну частину активів складають короткост�
рокові кредитні вкладення. При цьому до позитивних тен�
денцій можна віднести зниження частки неприбуткових ак�
тивів, а до негативних – зниження частки власних коштів в
структурі ресурсів, хоча їх питома вага дуже значна, що пояс�
нюється обмеженими можливостями банків для формування
депозитних портфелів.

Дані про структуру сукупного балансу українських банків
підтверджують проблему недостатності довгострокових джерел
ресурсів, і як наслідок, вкрай невелику питому вагу інвестицій�
них активів.

Проаналізуємо джерела формування активів банків на ос�
нові даних про структуру балансу на 01.01.2005.

Таблиця 1.1.3.
Баланс українських банків на 1/01/2005

D���� ���� % '���� ���� % ��"���# 
,����� ���-
���� 
������ 

13851088 9,8%     


�9�� � 
!����& 

19359360 13,7% ���!�����-
�	�� ������ � 
���"��� 

20350517 14,4% 991157 


������� 
����/��	 

87519381 61,9% )���!� 
���>���� 

90934621 64,3% 3415240 

,������# 
� ����� 
������ 

8157213 5,8% +���� ������ 627 333 0,4% -7529880 

*������ 
"���!� 

8752653 6,2% 
������ 25570165 18,1% 16817512 

A�9� ������ 3856919 2,7% A�9� 
"�!��'#"���# 

4 013 978 2,8% 157 059 

����� 141496614 100% ����� 141496614 100%  
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З даних табл. 1.1.3 випливає, що вкладення в цінні папери
не покриваються ресурсами, які акумулювалися шляхом прода�
жу цінних паперів. Водночас, капітал банків значно перевищує
вкладення до основних фондів. Кошти на рахунках клієнтів
можуть використовуватися для формування портфеля кредитів,
але повинні також відображатися у високоліквідних активах,
виходячи з можливості вилучити їх з банку. Ресурси, які аку�
мульовані на ринку міжбанківських кредитів, перевищують
вкладення в інші банки.

Виходячи з даної ситуації, можна розглядати наступні на�
прями використання ресурсів: (Рис. 1.1.3.).

+���� ������ 
������� 
����/��	 

,������������  
������ 


������ 16 817 512 -7 529 880 -87 519 381 
 "���9��  9 287 632 "���9��  -78 231 749 


�9�� ���>���� 90 934 621  "���9��  12 702 872 -13 851 088 
"���9��   -1 148 216 

���!������	�� ������ � ���"��� 991 157 "���9��   -157 059 

A�9� "�!��'#"���# 157 059

Аналізуючи схему (Рис. 1.1.3.), можна відмітити досить ста�
більне управління ресурсами в банківській системі в цілому.
Так, за рахунок капіталу банків повністю сформовані основні
засоби (8752653 тис. грн.) і найбільш ризикові активи – вкла�
дення в цінні папери (7529880 тис. грн.), капітал банків частко�
во задіяний для формування кредитного портфеля (9287632
тис. грн.).  Кошти на рахунках клієнтів використовуються для
кредитів (78 231 749 тис. грн.) і високоліквідних активів (12 702
872 тис. грн.). Міжбанківські кредити та інші зобов’язання за�
вершують формування високоліквідних активів, що також
відповідає класичному порядку управління ресурсами банку.
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Питання для самоконтролю.
1. Дайте визначення понять „ринок”, „фінанси”, „фінансова система”,

„банківська система”, „фінансовий ринок”, „ринок фінансових
послуг”.

2. Проаналізуйте рівень економічних відносин, що характеризують
ці терміни.

3. Визначьте порядок використання зазначених термінів у характе�
ристиці процесів в економіці.

4. Охарактеризуйте значення банківської системи в економіці країни.
5. Проаналізуйте фактори що впливають на розвиток банківської

системи країни.
6. Охарактеризуйте типи поведінки банківської системи: реактив�

ний, адаптивний і активний.
7. Окресліть етапи розвитку банківської системи України.
8. Перерахуйте проблеми становлення банківських систем країн з

переходною економікою та напрямки їх подолання.
9. Порівняйте системи гарантування внесків фізичних осіб що впро�

ваджені у різних країнах світу.
10. Порівняйте стан банківської системи України та країн Східної

Європи.

Теми для рефератів
1. Еволюція погляів на сутність та основні функції банківської діяль�

ності.
2.Особливості функціонування сучасних банківських систем розви�

нутих країн.
3. Порівняння етапів становлення та динаміки розвитку банківської

системи України та інших країн з переходною економікою.
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1.2. Сутність і функції комерційного банку

З розвитком, вдосконаленням і ускладненням суспільства,
виникають нові форми суспільних відносин і нові види сусп�
ільних потреб. Це приводить до появи як нових продуктів ма�
теріального і нематеріального характеру, так і нових механізмів
і технологій задоволення даних потреб. Потім неминуче фор�
муються нові специфічні інститути, що забезпечують надання
нових товарів, послуг і технологій.

На визначеному етапі розвитку суспільства виникає товар�
не виробництво, розвивається товарний обмін і з загальної то�
варної маси виділяється особливий товар – гроші, що набуває
ролі загального еквівалента вартості. У фінансово�кредитному
словнику наводиться таке визначення: „Грошовий метал – бла�
городний метал, за яким стихійно закріплюється роль грошей
як загального еквівалента. Володіє специфічними властивостя�
ми (однорідністю, подільністю, портативністю) , що робить його
найбільш придатним засобом для виконання функції грошей”
[276, с. 354]. „Визначення грошей як загального вартісного ек�
вівалента характеризує їх здатність виражати витрати суспіль�
ної праці, утіленої в товарі, і на цій основі забезпечувати загаль�
ну обмінюваність” [71, с. 9].

Еволюція грошового товару, що відбувалася з розвитком
товарного виробництва, закріпила його роль за двома благород�
ними металами – золотом і сріблом (іноді грошовим товаром
виступала мідь), які й стали обслуговувати товарообмін на по�
чатку у вигляді деяких вагових співвідношень, а потім у мо�
нетній формі.

Із закріпленням грошових функцій за благородними мета�
лами і початком чеканки монет із золота срібла та міді, почина�
ють свою історію банківські продукти.

„Зачатки банківської справи з’явилися в рабовласницькому
суспільстві з практики зберігання грошей храмами та міняль�
ної справи” [276, с. 90].

Виникала потреба в забезпеченні збереження грошового то�
вару і дана потреба повинна була бути задоволена. Е Дж. Долан
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вважає, що „можливо, такого роду послуги першими стали на�
давати золотих справ майстри. Саме для них золото й інші до�
рогоцінні метали були частиною ремесла і цілком природно, що
сховища, сейфи і спеціальні приміщення, призначені для того,
щоб запобігти крадіжкам, були в їх розпорядженні. Чому б не
заповнити ще одне приміщення в сховищі золотими монетами
спроможних сусідів, які не мають у своєму розпорядженні та�
ких безпечних сховищ” [78, с. 154].

Щодо міняльної справи і міняльних контор, то вони поча�
ли розвиватись з виходом торговельних операцій за межі те�
риторії середньовічної держави. Міняйла забезпечували обмін
іноземних монет на місцеві, ґрунтуючись на їх значенні і золо�
тому складі.

І хоча перші банківські продукти надавалися ще не банка�
ми, про їх затребуваність можна судити по тому, що, пройшов�
ши численні трансформації й удосконалення, вони збереглися
і донині. Сучасний комерційний банк надає можливість своїм
клієнтам зберігати цінності в сейфових осередках, а централь�
ний банк забезпечує зберігання золотого резерву країни. Не
зменшилися, а тільки збільшилася, необхідність і у валютообм�
інних операціях, здійснення яких сьогодні визначає цілий на�
прям банківській діяльності.

Первинна послуга із зберігання грошей об’єктивно стала
основою виникнення таких банківських послуг як заміна
дійсних грошей знаками вартості, безготівкові розрахунки і
банківський кредит.

Попит на розрахунки неповноцінними грошима і безготів�
кові розрахунки визначався з одного боку їх більшою порівня�
но з розрахунками металевими грошима зручністю й економією
витрат обігу, а з іншого боку, з можливістю уникнення втрат,
пов’язаних з фізичним зносом і стиранням монет, їх навмис�
ним псуванням і підробкою. „У XVI–XVII століттях купецькі
гільдії ряду міст (Венеції, Генуї, Мілана, Амстердама, Гамбурга,
Нюрнберга) створили спеціальні жиробанки для здійснення
безготівкових розрахунків між своїми клієнтами�купцями.
Жиробанки вели розрахунки між своїми клієнтами в спеціаль�
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них грошових одиницях, виражених в певних вагових кілько�
стях благородних металів” [14, с. 5].

Надання кредиту повноцінними грошима (лихварський
кредит) здійснювалося ще задовго до виникнення банків.
Пізніше стала розвиватися реалізація товарної продукції в кре�
дит. Проте ці форми кредиту з часом перестали відповідати
потребам товарного виробництва, що розвивалося. Перший був
надто дорогим і через це не міг забезпечити нормального про�
цесу розширеного відтворення. Відстрочення ж платежу за
надані товари призводило до неможливості своєчасного прид�
бання необхідного устаткування і сировини для початку ново�
го виробничого циклу. „Відстрочення з відшкодуванням екві�
валента вартості перешкоджало перетворенню товарної форми
капіталу на грошову і гальмувало темпи розширеного відтво�
рення” [283 с. 177].

Суспільне відтворення потребувало кредиту, який би більш
повно відповідав його потребам. І банки через функції, що істо�
рично закріпилися за ними, змогли надати такий продукт. Бан�
ківський кредит став і доступним, і відносно дешевим засобом
задоволення потреб економіки, що розвивається, через свої
специфічні особливості. По�перше, розвиток системи розра�
хунків без участі металу дозволяв банкам надавати позики
шляхом емісії власних боргових зобов’язань понад металеве
забезпечення, яке реально в них було. Це дозволяло економи�
ти витрати обігу і не стягувати дуже високого відсотка за ко�
ристування позикою. Це усувало недоліки щодо лихварського
кредиту. По�друге, банк все ж таки мав у своєму розпорядженні
значний запас повноцінних грошей, оскільки їх періодичне
вилучення вкладниками компенсувалося новими вкладеннями.
Через це зобов’язання банку були надійнішими, ніж зобов’язан�
ня промисловців і торговців і приймалися як засіб платежу
представниками всіх сфер господарювання. Таким чином,
знімалася основна незручність товарного кредиту. Боргові зо�
бов’язання (векселі), що осіли в руках у продавців товарів, могли
вступати в новий виробничий цикл, не чекаючи термінів на�
стання платежу, шляхом їх заміни на зобов’язання банку. При
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цьому банківські зобов’язання, на відміну від усіх інших, мог�
ли використовуватися в усіх видах платежів і розрахунків.

Оскільки банки з’являлися для задоволення потреб в
здійсненні певних операцій з грошима, що виникають, то ви�
ходячи з того, які саме операції здійснював банк у різні періо�
ди часу,  визначалися його суть і функції.

Після революції 1917 р. суть банку трактувалася як частина
державного апарату, необхідна для виконання управлінських
функцій. Виходячи з такого визначення суті, функції банку
визначалися як зосередження всіх грошових операцій, контроль
над виробництвом і обігом суспільного продукту, реалізація
державної валютної монополії.

Так було в СРСР від початку 30�х до середини 80�х років.
Практично всі види банківських операцій виконував Держбанк
СРСР, а банки, що існували окрім нього, не відігравали вели�
кої ролі. При цьому Держбанк практично не володів ні еконо�
мічними, ні адміністративними правами.

Не внесла особливих змін до розуміння суті й функцій бан�
ку і кредитна реформа середини 80�х років.

Спеціалізовані банки, що працюють за галузевим принци�
пом, як і раніше залишалися інститутами державного управлі�
ння і не виконували в повному обсязі всіх властивих банку
функцій.

З акціонуванням і приватизацією державних банків, ство�
ренням безлічі банків комерційних виникла необхідність пе�
реосмислити сталі підходи до роботи банку. Комерціалізація
банківської діяльності і робота на прибуток відкидає принци�
пові підходи до визначення суті і функцій банку, що викори�
стовувалась раніше. Починається процес переосмислення ко�
лишніх теоретичних розробок у цій сфері та пошук нових
шляхів організації практичної роботи. Насамперед, зрозуміло,
банкіри стали вивчати зарубіжний досвід організації бізнесу і
шукати можливості з його використання в національній прак�
тиці. Починається пошук відповіді на питання про суть і
функції банку за умова ринкової економіки, усе частіше роб�
ляться спроби більш глибоко дослідити такий суспільний фе�
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номен як банк, банківська система та їх справжнє призначен�
ня в сучасних умовах.

Слід вказати, що багато авторитетних зарубіжних еко�
номістів, приділяючи увагу проблемі організації роботи банку,
недостатньо цікавляться розкриттям його суті, обмежуючись
тільки перерахуванням його функцій.

Наприклад, П. Самуельсон зазначає, що перша економічна
функція комерційних банків полягає в акумуляції безстрокових
депозитів (ведення поточних рахунків) і оплаті чеків, що ви�
писані на ці банки. Друга важлива функція полягає в наданні
кредитів місцевим торговцям, фермерам і промисловцям. При
цьому він вважає, що комерційний банк є відносно простим
діловим підприємством [232].

Визначення Е. Дж Долана зводиться до того, що комерційні
банки – це банки, що надають широкий діапазон фінансових
послуг, особливо відкриття рахунків до запитання та надання
позик і кредитів [78].

Е. Рід у книзі „Комерційні банки” обмежується перерахуван�
ням функцій, що виконуються банком в економіці, не даючи
визначення банку взагалі.

Вітчизняні автори до питання про суть банку відносяться
серйозніше. Так О. Дзюблюк дає таке визначення: “... комерцій�
ний банк слід визначити як інститут кредитної системи, який
є посередником у кредиті, розрахунках і випускає кредитні
знаряддя обігу” [75, с. 61].

Пізніше О. Дзюблюк запропонує багатоетапний підхід до
розкриття суті банку. Перший етап розкриття суті банку – пе�
рерахування його базових операцій, другий етап – вивчення
функцій банку, третій етап – оцінка місця і ролі банку в сис�
темі суспільного відтворення.

У результаті вказаного поетапного розгляду пропонується
таке визначення: „банк – основний грошовий – кредитний
посередник, що забезпечує концентрацію грошових ресурсів і
їх напрям суб’єктам ринку з метою задоволення виробничих і
невиробничих потреб, унаслідок чого підтримується безпе�
рервність процесу суспільного відтворення” [77].
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У даних визначеннях виражена думка багатьох економістів
про те, що банк – це посередник. Варто зазначити, що існує й
інша, ближча нам, точка зору на це питання: „якщо вважати, що
банк є посередником між кредитором і позичальником, то як
пояснити, що у своїй повсякденній діяльності він і кредитор, і
позичальник, бо щодня він і віддає свої ресурси, і отримує чужі”
[17, с. 9]. Отже, слід погодитися з тим, що банк виступає і кре�
дитором, і позичальником, і посередником.

Пізніше О. Дзюблюк справедливо відмовляється від функції
випуску кредитних засобів обігу, оскільки комерційний банк
такої можливості позбавлений (якщо не враховувати мульти�
плікаційного ефекту під час переказу грошей з одного корес�
пондентського рахунку на інший за умови надання міжбанкі�
вського кредиту). Разом з тим, при перерахуванні етапів
усвідомлення суті банку основну увагу зосереджено на такому
важливому моменті, як обумовленість основних напрямів ро�
боти банку та його функції в економіці. Проте цей взаємозв’я�
зок не знаходить вираження в остаточному визначенні.

Наведемо інше визначення: „Банк – це організація, створе�
на для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого
імені  на умовах поворотності, платності та терміновості” [16, с.
18]. Термін „організація” стоїть близько до понять добродійна
або громадська організація, які абсолютно не застосовуються
відносно банку. Окрім того, дане визначення сконцентроване
на одному, хоч і основному, напрямі діяльності банку – на кре�
дитуванні, абстрагуючись від інших, не менш важливих, але
достатньо істотних сторін його діяльності.

С. Мочерним зроблено спробу розкрити суть банку, як сис�
теми, з використанням методологічних принципів досліджен�
ня категорій і принципів діалектики. На його думку, банк не�
обхідно вважати кредитно�фінансовим підприємством, яке
виконує комплекс базових функцій, що співвідносяться з ви�
конуваними операціями. Чітко позначено, що через виконан�
ня певних операцій відбувається реалізація функцій комерцій�
них банків [177, с. 15]. При цьому вводиться достатньо спірне
припущення, що джерелом розвитку банку є єдність і боротьба
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протилежностей, у ролі яких виступають активні і пасивні опе�
рації. На наш погляд, активи і пасиви банку слід розглядати не
як протилежності, а як складові частини єдиного процесу пе�
рерозподілу грошових коштів в економіці.

При цьому підсумкове визначення, не дивлячись на вико�
ристання складного філософсько�політекономічного апарату,
зводиться до перерахування базових функцій банку з додаван�
ням малозрозумілих уточнень: „...це особливе кредитно�фінан�
сове підприємство, яке виконує ряд базових функцій (надання
кредитів, посередництво в платежах і розрахунках, залучення
тимчасово вільних грошових коштів), під час здійснення яких,
а також з приводу привласнення активів, залучення депозитів,
між різними суб’єктами виникає певна сукупність економічної
власності” [177, с. 29].

Зазначимо, що незважаючи на всю заплутаність закінчення
даного визначення, у ньому діяльність банку як посередника
справедливо пов’язується тільки з організацією платежів і роз�
рахунків в економіці.

Наступну спробу визначення суті сучасного комерційного
банку здійснено і в книзі „Менеджмент банків. Організація, стра�
тегія планування”: „Банк – це торгове підприємство. Дійсна філо�
софія банку – це філософія виробництва продуктів заради їх про�
дажу, філософія розвитку торгових мотивів його діяльності. Банк,
що обслуговує господарство і населення, – це комерційне підприє�
мство. Комерція в банківській сфері базується на певних принци�
пах. Головним із них є принцип прибуткового господарювання та
досягнення можливо більшого прибутку” [29, с. 16�17].

У даному визначенні точно виражена суть і філософія су�
часного банку, але не показана специфіка банківської діяльності,
тих специфічних, суто банківських напрямів роботи, за допо�
могою яких можливе досягнення більшого прибутку саме для
банку. Це визначення було б вірним навіть на випадок, якщо б
замість слова „банк” було поставлено слова: завод, фабрика,
приватне підприємство тощо.

Не дивлячись на свою позицію, яка виражається в тому, що
визначення поняття „банк” не представляє інтересу з практич�
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ної точки зору, а є чисто науковою проблемою, одне з найбільш
вдалих, на нашу думку, визначень банку дає О. Васюренко: „Су�
часний банк – фінансове підприємство, яке здійснює профес�
ійне управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі і
виконує в економіці функції, що регулюють її на законній
підставі і під юрисдикцією влади, яка забезпечує виконання
відповідних законів” [43, с. 23].

На думку О.І. Лаврушина, суть і функції банку пропонуєть�
ся розкривати з позиції ряду методологічних основ, таких як:

– аналіз суті банку слід пов’язувати з його діяльністю на макрорівні;
– його суть необхідно співвідносити до банку, як єдиного цілого,

незалежно від різноманітних типів банків;
– суть банку – це показ його структури як специфічного об’єкта;
– визначень суті банку може бути кілька, усе залежить від того, яка

сторона його суті є в даний момент предметом розгляду” [72, с.
305�306].

Але, на нашу думку, за умови такого підходу розкривається
не суть банку, а суть банківської системи.

Отже, пропонується абстрагуватися від окремо взятих опе�
рацій, які здійснюються конкретним банком для конкретного
клієнта, а розглядати всі операції, що виконуються всіма банка�
ми на макроекономічному рівні.

З точки зору макрорівня, банківська система забезпечує
економіку всім спектром послуг, чого не робить кожний кон�
кретний банк. Але кожний конкретний банк задовольняє за�
пити конкретних клієнтів, для яких важливі не “загальні”, а
конкретні послуги. На наш погляд, саме внаслідок того, що ко�
мерційний банк бере на себе забезпечення потреб в конкрет�
них послугах конкретних клієнтів, він і виконує макроеконо�
мічну функцію.

Банк, як і будь�яке підприємство, що виробляє суспільно
необхідний продукт, але в той же час працює на комерційній
основі, виконує і макро�, і мікроекономічні функції. Обслугову�
ючи процес розширеного відтворення, забезпечуючи конкретні
підприємства, що беруть у ньому участь, грошовими коштами і
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можливістю здійснення платежів, банк сприяє розвитку і зрос�
танню економіки, виконуючи макроекономічну функцію.
Здійснюючи ж спекулятивні та інші комерційні операції від
свого імені або за дорученням клієнтів, банк діє як комерційне
підприємство, націлене на отримання прибутку. Мікроеконом�
ічна функція банку полягає у створенні умов для власного роз�
витку, уключаючи створення умов для вдосконалення бізнесу,
задоволенні запитів своїх акціонерів у частині отримання див�
ідендів, створенні умов для нормальної життєдіяльності співро�
бітників. На цьому заснована робота всіх підприємств недобро�
дійного напряму.

Заперечення такого ж роду можна висловити і стосовно
пропозиції О.І. Лаврушина: не формулювати окремо суті банку
і центрального банку. Ці банки працюють на різних рівнях, з
різною клієнтурою, вирішують різні завдання і різняться орган�
ізаційною побудовою.

Спільність центральних і комерційних банків полягає, зно�
ву ж таки, в тому, що вони формують єдину банківську систе�
му держави. Ніхто не буде заперечувати, що міністерство, на�
приклад, вугільної промисловості і шахти входять до складу
однієї галузі економіки, але хіба від цього міністерство перетво�
рюється на шахту? Незалежно від історії розвитку й організац�
ійної структури кожний центральний банк виконує аналогічні
функції в економіці своєї держави, які відрізняються від
функцій комерційних банків. Аналогічні функції покладені і на
Національний банк України. Ці функції визначені у статтях 6 і
7 Закону України „Про Національний банк України”.

Уводячи тезу про єдність і цілісність банку (банку, як єди�
ного цілого), на наш погляд, слід говорити про те, що в банку
існують підрозділи, які орієнтовані на реалізацію певних видів
послуг і працюють відносно автономно один від одного. Проте
від цього вони не стають самостійними банками і можуть фун�
кціонувати тільки усередині єдиного, цілісного організму.

Комерційний банк не може належати до апарату державно�
го управління. Проте дане визначення цілком підходить до
визначення специфіки роботи центрального банку. І в цьому ба�
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чимо ще одну відмінність. Звичайно, формально центральний банк
має незалежність від держави щодо вирішення питань, пов’язаних
з організацією грошового обігу, формуванням і реалізацією грошо�
во�кредитної політики. Але наскільки формальна сторона відпов�
ідає реальній – велике питання. З іншого боку, управляючи сис�
темою комерційних банків, центральний банк може розглядатися
як надбудовний елемент, як апарат управління.

Не менш дискусійним, порівняно з визначенням суті банку,
є питання щодо його функцій. Раніше виділялися як функції
банку “акумуляція вільних грошових фондів і кредитування гос�
подарства, фінансування капіталовкладень та інших планових
витрат, організація, планування і регулювання грошового обігу,
здійснення розрахунків у господарстві та контроль” [276, с. 96].

У період формування сучасної банківської системи, визна�
чення функцій банку також пов’язувалися з основними напря�
мами його діяльності: „До таких операцій банку, що констату�
ють, відносяться: прийом депозитів; здійснення грошових
платежів і розрахунків; видача кредитів. Систематичне виконан�
ня вказаних функцій і створює той фундамент, на якому бу�
дується робота банку” [270, с. 24].

У підручнику „Банківська справа” під редакцією В. Колес�
никова і Л. Кроливецької виділені такі функції банку, як посеред�
ництво в кредиті, стимулювання накопичень у господарстві, по�
середництво в платежах між окремими самостійними суб’єктами
[16]. Ґрунтуючись на американській банківській практиці, Е. Рід
у книзі „Комерційні банки” виділяє такі функції: створення
грошей1 , платежі і розрахунки, акумуляція заощаджень, надан�
ня кредиту, фінансування зовнішньої торгівлі, операції за до�
рученням, зберігання цінностей [222].

Усі ці визначення дуже яскраво характеризують підхід, за
умови якого основні банківські послуги прирівнюються до
функцій банку.

1 При цьому говориться не про те, що банки здатні створювати  гроші, а мова
йде про те, що комерційні банки служать необхідним каналом для збільшен�
ня або зменшення кількості грошей в обігу.
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Дане змішання понять „функція” і „основні види діяльності”
беруться під сумнів у дослідженнях пізнішого періоду, коли
банківська система уже сформувалася і стала виконувати влас�
тиві їй функції, а не проводити певний набір послуг.

У підручнику „Гроші, кредит, банки” під редакцією О. Лав�
рушина функція банку трактується, як специфічна взаємодія
банку з зовнішнім середовищем. Далі виділяються такі функції
банку: акумуляція грошових коштів, регулювання грошового
обороту і посередницька [72].

Наш підхід до пояснення суті і функцій банку, як і в дея�
ких інших авторів, складається з трьох етапів. На першому етапі
визначається суть саме комерційного банку як суб’єкта еконо�
міки. На другому етапі ця суть розкривається у функціях ко�
мерційного банку, які, у свою чергу, визначають основні напря�
ми його діяльності. На третьому етапі продуктовий ряд
комерційного банку пов’язується з формуванням його органі�
заційної структури.

1. Визначення сутності комерційного банку.
Виходячи з того, що функції категорії мають розкривати і

характеризувати її суть, первинним повинне виступати визна�
чення суті комерційного банку.

На наш погляд, розкриття суті комерційного банку тільки
через її зв’язок із діяльністю на макрорівні, абстрагуючись від
послуг, що надаються конкретним банком для конкретного
клієнта, є помилковим. Кожний комерційний банк задовольняє
запити конкретних клієнтів у конкретних послугах, виконую�
чи таким чином свої макроекономічні функції.

Розкриваючи суть комерційного банку, ми матимемо на
увазі, що він, з одного боку, є частиною банківської системи,
яка забезпечує економіку необхідними грошовими коштами,
здійснює їх переміщення і перерозподіл між окремими суб’єкта�
ми економіки, а з іншого боку, – сам виступає суб’єктом госпо�
дарювання, має свої продукти і споживачів цих продуктів.

Банк подібний до підприємств інших сфер економіки з по�
гляду технології виробництва і реалізації кінцевого продукту.
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Ця схожість полягає у системному характері підприємств різних
сфер матеріального і нематеріального виробництва. Наявність у них
окремих структурних підрозділів, які мають свій продукт певної
собівартості й ціни, свої доходи і витрати. При цьому не дивлячись
на відносну самостійність у виробництві і реалізації певного про�
дукту, ці підрозділи не стають самостійними підприємствами, а
функціонують у рамках структури, що їх об’єднує.

Сучасний комерційний банк є типовим виробником послуг
нематеріальної сфери, який задовольняє потреби розширеного
відтворення, обслуговуючи конкретні підприємства, які беруть
в ньому участь, сприяє зростанню економіки в цілому.

Слід зазначити, що останнім часом запити клієнтів банку, а
як наслідок і його діяльність, пов’язані не тільки зі сферою ре�
ального виробництва. Усе частіше діяльність банку, орієнтую�
чись, зокрема на трастове обслуговування клієнтів, відриваєть�
ся від реального виробництва і направляється суто в сферу
обігу, представлену насамперед фондовим і валютним ринка�
ми. Тому, на наш погляд, нині недостатньо уваги приділено
діяльності сучасного комерційного банку, що пов’язана не
тільки з традиційними формами обслуговування клієнтів – кре�
дитування, акумуляція внесків і організація платіжного оборо�
ту. Банк починає генерувати нові специфічні продукти і напря�
ми отримання прибутку.

Зважаючи на  викладене вище, суть комерційного банку
можна визначити так: комерційний банк – це цілісне підприє�
мство (яке складається з ряду підрозділів, що функціонують
відносно автономно один від одного), що забезпечує перероз�
поділ грошових коштів в економіці, організацію системи розра�
хунків, а також  реалізовує специфічні послуги, що породжені
сферою грошового обігу ринку.

2. Функції комерційного банку й їх зв’язок

із його продуктовим рядом

На нашу думку, повинен існувати комплексний підхід до
розкриття функцій сучасного комерційного банку, заснований
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не на перелікові основних напрямів роботи банку, а на розк�
ритті того, які послуги банк надає виходячи з своїх макро� і
мікроекономічних функцій. У свою чергу функції повинні роз�
кривати суть.

Усі наведені вище визначення функцій банку відносять
виключно до його компетенції акумулювання грошових коштів
(не дивлячись на деякі відмінності у формулюваннях). Пра�
вомірність такого віднесення аргументується тим, що на відміну
від усіх інших суб’єктів господарювання, що акумулюють ресур�
си для власних цілей, банки притягують кошти в порядку пе�
рерозподілу. При цьому залучені банком кошти не міняють
первинного власника.

Функція регулювання грошового обороту розглядається з
позиції специфічного становища банку як розрахункового цен�
тру, через який проходить платіжний оборот, завдяки чому
банк забезпечує для своїх клієнтів можливість обороту грошо�
вих коштів. Тут же говориться про те, що тільки банки, маючи
можливість емісії і кредитування, здатні здійснювати регулю�
вання грошового обороту.

Посередницька функція реалізується внаслідок того, що банк
є центром розрахунків, а також тому, що банк має можливість
змінювати напрями руху капіталів, забезпечуючи різні галузі
економіки ресурсами в потрібний час і в необхідному обсязі.

Дійсно, тільки банки залучають кошти вкладників з метою
їх перерозподілу і подальшого повернення власникові через
обумовлений термін. Так, завдяки своєму статусу центру роз�
рахунків, банк має залучені кошти у вигляді залишків на рахун�
ках внесків до запитання, частина з яких формує його кредит�
ний потенціал. Таким чином, завдяки наявності великого
обсягу ресурсів різної терміновості банк має можливість зміню�
вати терміни і розміри руху ресурсів від одних галузей еконо�
міки в інші.

Усі ці, властиві тільки банку можливості, слід об’єднати в
одну функцію – перерозподілу грошових коштів в економіці.

Цікаво те, що розглядаючи функції кредиту, усі дослідники
на перше місце ставлять саме перерозподільну функцію. Чому ж
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тоді, говорячи про функцію банку, основним продуктом якого є
кредит, поняття перерозподілу замінюється на посередництво?

Під перерозподілом криється достатньо широке поняття.
Вкладникові байдуже, яким чином банк розпорядиться його
коштами. Для нього важливо в кінці обумовленого терміну от�
римати внесену суму з відсотками. Банк же, зі свого боку, ух�
валює рішення: надати комерційний кредит, придбати цінні
папери, розмістити ресурси на міжбанківському ринку або ку�
пити валюту з розрахунку на підвищення курсу.

Таким чином, у формулювання „перерозподіл грошових
коштів” фактично включені всі види діяльності, що здійснюєть�
ся комерційним банком. Усі, крім забезпечення розрахунків в
економіці. Цей вид банківського обслуговування, дійсно, на�
стільки специфічний відносно діяльності всіх останніх суб’єктів
економіки, що має бути виділений в окрему банківську функ�
цію. Причому поняття організації системи розрахунків також
достатньо багатогранне. Сюди відносяться і безготівкові розра�
хунки, і касове обслуговування, і здійснення валютних пере�
казів (яким, як правило, передує купівля валюти).

Окрім того, слід розділяти функції банку на макро� і мікро�
економічні залежно від того, виступає банк в ролі організатора
притоку ресурсів на цілі розширеного відтворення чи діє як
комерційне підприємство. Але і це не змінить суті двох виділе�
них функцій. Усе залежатиме від того, яка клієнтура обслуго�
вується в банку, і які її запити він задовольняє.

Якщо в банку немає серед клієнтів фінансово стійких
підприємств�виробників, він вимушений буде зосередитися на
короткострокових спекулятивних операціях на міжбанківському,
фондовому або валютному ринках. І в цьому не провина, а, скор�
іше, біда сучасного комерційного банку. Нині можна говорити про
те, що банківська система за рівнем своєї організації і розвитку
пішла далеко вперед порівняно з іншими секторами економіки.
Піклуючись про свій імідж й інтереси вкладників, банк вибирає
для вкладення коштів найменш ризикові проекти і операції навіть
у збиток рівню відсоткової маржі. Банки готові вкладати гроші у
виробника, проте, фінансово�економічне становище більшості з
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них не може гарантувати банку повернення вкладень, а банк, у
свою чергу, не може ризикувати грошима своїх вкладників.

Щодо питання про взаємини банку зі своїми клієнтами, слід
звернути увагу ще на один важливий аспект. На сьогоднішній
день існують деякі категорії клієнтів, обслуговування яких є для
банку нерентабельним. Усе залежить від того, яким набором
послуг користується клієнт. Кожна банківська послуга має свою
собівартість. При цьому за умов конкурентної боротьби між бан�
ками, ціни на аналогічні продукти встановлюються на одному
рівні, а собівартість у кожному банку різна. Цілком можлива си�
туація, коли ціна певного банківського продукту може не ком�
пенсувати витрати, пов’язані з його реалізацією. Якщо клієнт
споживає виключно нерентабельні продукти, а непрямі доходи,
пов’язані з можливістю використання коштів залишку на рахун�
ках невеликі, його обслуговування приносить банку збитки.

У зв’язку з цим у банку виникає досить непроста ситуація.
З одного боку, банк вимушений надавати клієнтові дрібні і
нерентабельні послуги, а з іншого – надати клієнтові прибут�
кові послуги, пов’язані насамперед з наданням кредиту, банк
даному клієнтові не може через недостатню кредитоспро�
можність останнього.

У такій ситуації банки повинні освоювати нові види обслу�
говування, пропонувати продукти, що не надаються конкурен�
тами, використовувати пакетне обслуговування або обмежува�
ти кількість обслуговуваних клієнтів.

Сьогодні на перший план виходить питання про те, щоб
підтягти в організаційно�технічному плані і в плані фінансо�
вої стабільності підприємства різних сфер економіки до рівня
розвитку сучасних банків. При цьому банк, по суті своїй як
партнерське підприємство, може узяти на себе певні зобов’я�
зання. Наприклад, із забезпечення пільгового кредитування
пріоритетних галузей господарства. Але банк не може ризи�
кувати грошима вкладників, кредитуючи не цілком надійні
проекти та підприємства. І тут своє слово повинна сказати
держава, забезпечивши гарантію повернення виданих кредитів
за тими проектами, які вона сама визначить як об’єкти пріо�
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ритетного банківського кредитування. Цю функцію могли б
узяти на себе страхові компанії, але переважна їх більшість не
має у своєму розпорядженні ні достатніх ресурсів, ні необхід�
ного досвіду здійснення подібних операцій. На жаль, третій
ярус нашої кредитної системи, що включає спеціалізовані не�
банківські фінансово�кредитні інститути, розвинений досить
слабо. Причому дана традиція склалася не сьогодні, а йде ще
з дореволюційних часів.

Банк готовий надавати допомогу в оцінці і контролі реалі�
зації проектів. На сьогоднішній день складається така ситуація,
що не проекти шукають банк, а банк здійснює пошук проектів,
що окупаються, та кредитоспроможних позичальників.

Кажучи про це, ми виділяємо ще одну рису сучасного бан�
ку як партнерського підприємства. Якщо останнім часом у
клієнтів банку виникають потреби в послугах, пов’язаних з
функціонуванням валютного і фондового ринків та не пов’яза�
них із сферою функціонування реального виробничого або тор�
гового капіталів, то банк, орієнтуючись на задоволення даних
потреб, направляє свою діяльність суто у сферу обігу. Тому на
сучасному етапі традиційні макроекономічні функції банку,
пов’язані з перерозподілом грошових коштів в економіці і
організацією платіжного обороту, слід доповнити мікроеконо�
мічною функцією, яка ґрунтується на комерційній діяльності
банку, заснованій на реалізації продуктів, що породжені сферою
грошового обігу.

Макроекономічні функції комерційного банку є загально�
відомими і визначаються макроекономічними завданнями
банківської системи, складовою частиною якої є кожний ко�
мерційний банк.

Виконання ж мікроекономічної функції здійснюється через
специфічну комерційну діяльність на валютному, фондовому і
ресурсному ринках. Комерційний банк може виступати на ва�
лютних і фондових біржах як самостійна дійова особа, уклада�
ти угоди і отримувати прибутки на різницях у курсах валют і
цінних паперів, на різноманітних похідних банківських продук�
тах та на спекулятивних операціях.
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Діяльність комерційного банку на валютному ринку пов’я�
зана з тим, що існує множинність валютних курсів, яка дозво�
ляє отримувати прибуток через відкриття депозитних і валют�
них позицій (арбітражні операції) [203, с. 85].

Довга позиція відкривається, коли очікується зростання
курсу валюти. Наприклад, дилер відкриває довгу позицію в
доларах, купуючи 1000000 USD за курсом USD/DEM = 1,5350.
Курс долара зростає до USD/DEM = 1,5400. Дилер продає до�
лари й отримує прибуток.

��	
� 	����� ������� ������� 	����� ������� 
+ 1000000 USD – 1535000 DEM 
+ 1540000 DEM – 1000000 USD 

'��!���� = 1540000-1535000 = 5000 DEM 

У даному прикладі дилер дочекався сприятливої зміни кур�
су і отримав прибуток у результаті валютної спекуляції, зв’язок
якої з реальним виробництвом, зі створенням нової або додат�
кової вартості, дуже сумнівний.

Сучасний валютний ринок також дозволяє банкам отриму�
вати прибуток від курсових різниць за умови звичайних кон�
вертацій одних валют в інші. Наприклад банк має 100000 RUB
і бачить такі біржові котирування:

��������9���# BID OFFER 

EUR/USD 1,1724 1,1730 

USD/RUB 28,9261 28,9268 

EUR/RUB 33,9997 34,0005 

Банк продає 100000 рублів за долари й отримує 100000/
28,9268 = $3 457,00.

Далі конвертує долари в євро 3457/1,1730 = � 2 947,15.
Потім продає євро і знову купує рублі 2 947,15 * 33,9997 =

100202,07 RUB.
Тобто, виконавши три послідовні конвертації, банк отримав

прибуток в 202,07 RUB (або 202,07/34,0005=5,94 EUR). За цієї
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умови виникає питання, еквівалентом якої доданої вартості є
ці 202,7 RUB. Зрозуміло, що вони з’явилися не внаслідок фун�
кціонування виробничого або торгового капіталів, а стали ре�
зультатом операцій банку на валютному ринку.

Діяльність і продукти банку на ринку цінних паперів пов’язані
з тим, що за сучасних ринкових умов фіктивний капітал набуває
самостійної динаміки, яка не залежить від реального капіталу. „Як
правило, знецінення або збільшення вартості цих паперів не по�
в’язане з рухом вартості дійсного капіталу, який вони представ�
ляють. Тому багатство держави внаслідок такого знецінення або
збільшення вартості в цілому залишається на тому ж рівні, яким
воно було до початку даного процесу” [87, с. 10].

Причини збільшення або зменшення ринкової вартості
цінних паперів можуть бути різними, проте саме ці коливання
дозволяють банку пропонувати специфічні продукти, що підви�
щують ефективність використання коштів. Одним із таких про�
дуктів банку на фондовому ринку є опціон.

Природа виникнення різних продуктів суто у фінансовій
сфері ще не достатньо вивчена, але зрозуміло, що здійснюючи
різноманітні спекулятивні операції від свого імені або за дору�
ченням клієнтів на фондовому і валютному ринках, банк діє як
специфічне комерційне підприємство, націлене на продаж спе�
цифічних послуг й отримання прибутку.

Усе це говорить про те, що, обслуговуючи процес розшире�
ного відтворення, забезпечуючи конкретні підприємства, які
беруть у ньому участь, ресурсами і можливістю здійснення пла�
тежів, банк сприяє розвитку економіки, чим виконує макроеко�
номічну функцію. Здійснюючи різноманітні спекулятивні опе�
рації від свого імені або за дорученням клієнтів, банк діє як
комерційне підприємство, націлене на отримання прибутку і
виконує свою мікроекономічну функцію. Реалізація функцій
комерційного банку представлена на рисунку 1.2.1.
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Рис. 1.2.1. Взаємозв’язок суті, функцій і основних
напрямів діяльності комерційного банку

3. Взаємозв’язок продуктового ряду

комерційного банку з його організаційною структурою.
Говорячи про цілісність банку, слід зазначити, що всередині

нього існують  підрозділи, орієнтовані на реалізацію окремих
послуг, які працюють відносно автономно один від одного.
Проте від цього вони не стають самостійними банками і можуть
функціонувати тільки всередині єдиного цілісного організму,
яким виступає комерційний банк. Відносна автономність фун�
кціонування підрозділів дозволяє розглядати комерційний
банк або його філіал як систему, що складається з підсистем –
відділів і управлінь, кожне з яких має свої продукти.

Розглядаючи банк як систему, слід ураховувати загальні
характеристики, що властиві будь�якій системі незалежно від
рівня дослідження і виду даної системи. А саме: „...ціле не є
просто комбінацією своїх підсистем, але володіє властивостя�
ми, яких немає ні у однієї з частин окремо. При системному
підході елементи розглядаються як динамічне ціле. Ціле вва�
жається більш важливим, ніж частини; процесу надається пе�
ревага над елементами, що його складають” [74, с. 19�20].

Відкрита система знаходиться під впливом зовнішнього
середовища і сама здійснює на нього певну дію, при цьому до�
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сягається стан динамічної рівноваги в умовах оточення, що
існує. Таке уявлення відповідає підприємницькій діяльності,
оскільки будь�яке підприємство, уключаючи банк, взаємодіє із
своїм оточенням: споживачами і постачальниками, профспілка�
ми й урядом.

Кількість елементів системи визначає її розміри, а їх нео�
днорідність – її складність. Розмір банку як системи визначаєть�
ся чисельністю його персоналу й обсягом операцій, що здійсню�
ються. Складність системи пов’язана з постійними змінами, які
відбуваються в її елементах. В якості суб’єкта регулювання й
організації системи виступають трудові колективи, які функці�
онують відносно автономно (внутрішня самостійність), що обу�
мовлює зміну і розвиток їх зв’язків та структури, але усклад�
нює управління.

Виходячи з даного підходу, для повноцінного виконання
своїх функцій, банку важливо визначити набір функціональних
підрозділів і закріпити за ними окремі напрями роботи, статті
доходів і витрат, що відносяться до їх діяльності, склад і функції
штабних підрозділів, порядок віднесення їх витрат на со�
бівартість банківських продуктів.

Завдання функціональних підрозділів – максимальна реал�
ізація конкретних банківських продуктів різним групам
клієнтів. Мета роботи штабних підрозділів – створення опти�
мальних умов для діяльності функціональних.

Організаційна структура комерційного банку має будувати�
ся за принципом: продукт > продавець продукту.

Склад підрозділів, їх ієрархічна побудова і взаємодія визна�
чають організаційну структуру банку, яка у свою чергу є важ�
ливою складовою успішного виконання банком своїх функцій
та ефективної реалізації банківських продуктів.

Цілісна картина взаємозв’язку суті і функцій банку як суб’єкта
економіки, з конкретними напрямами його діяльності і струк�
турними підрозділами, що реалізовують дані напрями, може
бути представлена у вигляді такої схеми (див. рис. 1.2.2).
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Питання для самоконтролю
1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення.
2. Еволюція поглядів на сутність банку та його роль в економіці.
3. Проаналізуйте різницю між поняттями „функція банку” та „види

діяльності банку”.
4. Зробіть порівняння точок зору різних економістів на визначення

сутності банку.
5. Розкрийте сутність та механізми реалізації функції банку – пе�

рерозподіл грошових коштів в економіці.
6. Розкрийте сутність та механізми реалізації функції банку – органі�

зації розрахунків та платежів в економіці.
7. Що можна розуміти під термінами „макроекономічні” та „мікро�

економічні” функції банку.
8. Проаналізуйти причини виникнення та механізми реалізації

мікроекономічної функції банку.
9. Розкрийте звґязок між функціями банку, основними напрямка�

ми його діяльності та організаційною структурою.

Рис. 1.2.2. Взаємозв’язок сутності, функцій і основних напрямів діяльності
комерційного банку з його організаційною структурою
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10. Які аргументи можна навести на користь твердження, що банк є
системним підприємством?

Теми для рефератів
1. Поняття кредитної системи, місце та роль у ній комерційних

банків.
2. Банки та спеціалізовані фінансово�кредитні посередники: спільні

риси та розбіжності.
3. Проблеми конкуренції на ринку банківських послуг.
4. Завдання по реформуванню та напрямки реструктуризації банкі�

вської системи.

Рекомендована література
1. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.:

ЮНИТИ, 1997.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова., Л.П.

Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:

Банковский и биржевой научно�консультационный центр, 1992.
4. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:

Финансы и статистика, 2002. – 672 с.
5. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков. Организация, стра�
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6. Денежное обращение и кредит при капитализме / Под ред. Л.Н.

Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1989.
7. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финан�

сы и статистика, 2001.
8. Дзюблюк О. До питання про суть банка та специфіку банківсь�

кого продукту // Вісник НБУ – 1999. – № 4.
9. Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту

банківської діяльності // Банківська справа. – 2001. –  № 6.
10. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно�кредит�

ная политика. – М. – Л.: Профико, 1991.
11. Есипов В.Э. Ценообразование на финансовом рынке. – С�Пб:

Питер, 2000.
12. Мочерний С.В., Тришак Л.С. Банківська система України. –

Львів: Тріада плюс, 2004.
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13. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. – М.:
Фінансист, 1998.

14. Рид Э. и др. Коммерческие банки. – М.: СП «Космополис», 1991.
15. Самуэльсон П. Экономика. – Т. 1. – М.: МГП «АЛГОН», 1992.
16. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и

операции. – Москва, ИПЦ «Вазар�Ферро», 1994.
17. Финансово – кредитный словарь. – том 1 / Гл. ред. В.Ф. Гарбу�

зов. – М.: Финансы и статистика, 1984.
18. Хандруев А.А. Деньги в экономике современного капитализма. –

М.: Мисль, 1983.

1.3. Комерційний банк як системне підприємство

Термін „система” достатньо часто використовується в нау�
ковій літературі і визначається по�різному, залежно від цілей
дослідження. М. Мароши наголошує, що існує три групи
підходів до трактування системи: у першій групі система трак�
тується як певний клас математичних моделей; друга група
охоплює визначення, що використовують такі поняття, як „еле�
мент”, „відношення”, „взаємозв’язок”, „цілісність”, „повнота”;
визначення третьої групи включають такі поняття, як „вхід”,
„вихід”, „обробка інформації”, „управління” [164, с.22].

Специфіка системного підходу полягає в розкритті
цілісності об’єкта і механізмів, що його забезпечують, у вияв�
ленні багатообразних типів зв’язків усередині об’єкта і зведенні
їх в єдину систему зв’язків.

Відповідно до системного підходу, складні об’єкти допуска�
ють не одне, а кілька розчленовувань під час вивчення. У цьо�
му випадку за окремий елемент береться така одиниця, яка має
цілісні властивості, структуру й динаміку розвитку.

Підходи до розгляду підприємства, як системи і застосуван�
ня до управління підприємством системного методу, давно ап�
робовані у сфері матеріального виробництва. Проте немає ніяких
перешкод стосовно використання даних розробок в інших сфе�
рах економіки, зокрема в банківській справі (що насправді сьо�
годні і реалізується, принаймні в теоретичному аспекті).
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Вивчення і впровадження позитивного досвіду, накопиче�
ного в реальному секторі економіки, у нових, нетрадиційних для
радянської системи галузях дозволить значно підвищити ефек�
тивність їх діяльності.

Системний підхід до управління багатоструктурним і бага�
тофункціональним підприємством є нині основою ефективно�
го управління його діяльністю. Поняття системи може бути по�
в’язане як з групою підприємств, що взаємозв’язані і
взаємодіють між собою технологічно, економічно й організац�
ійно, так і з окремо взятим підприємством, структурні підрозд�
іли якого беруть участь у спільному виготовленні продукції, але
в той же час мають певну самостійність.

Як будь�яка система, і підприємство, і банк складаються пев�
ним чином із  класифікованих елементів, вибудованих у деяку
структуру. При цьому функції елементів можуть бути різними,
проте всі вони інтегруються, досягаючи загальних цілей підприє�
мства. Як елементи системи підприємства можуть виступати:
окремі люди, робочі групи, підсистеми, створені для виконання
виробничої, збутової, управлінської й інформаційної функцій.
„Можлива, нарешті, і класифікація за структурними підрозділа�
ми, процесами, функціями й їх складовими частинами. Кожне
підприємство складається із структурних підрозділів, таких, як
відділи, служби, цехи тощо. На підприємстві можна виділити
функції виробництва, реалізації, постачання та ін., причому
структурні підрозділи, що виконують ці функції, у свою чергу
можуть бути деталізовані” [164, с. 26].

Між елементами системи існують певні взаємини і взає�
модії, які встановлюють між ними єдність у рамках цілісної
структури і висувають на перший план загальні цілі підприєм�
ства всупереч інтересам окремих підсистем.

Основу можливості використання накопиченого досвіду
організації роботи промислових підприємств сфери матеріаль�
ного виробництва в невиробничій сфері, таких, зокрема, як
банківський бізнес, складає певна схожість у технології вироб�
ництва і реалізації кінцевого продукту.
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Мова йде про наявність усередині підприємств різних сфер
матеріального і нематеріального виробництв окремих структур�
них підрозділів, які мають свій продукт певної собівартості і
ціни, свої доходи і витрати. При цьому, не дивлячись на віднос�
ну самостійність у виробництві й реалізації певного продукту,
ці підрозділи не стають самостійними підприємствами, а функ�
ціонують у рамках структури, що їх об’єднує.

Наприклад у монографії С.С. Аптекаря „Вдосконалення гос�
подарського розрахунку у чорній металургії” представлено гру�
пування підрозділів промислового підприємства за функціо�
нальним принципом: „... усі цехи металургійного заводу можуть
бути розподілені на чотири групи: а) основні, такі, що випуска�
ють товарну продукцію (товарні цехи); б) основні, такі, що ви�
пускають продукцію для подальшого переділу; в) цехи побічно�
го виробництва (шлакопереробка, ширвжиток та ін.;
г) допоміжні цехи” [8, с.127].

Щодо банку перелік даних підрозділів може бути представ�
лений у вигляді такої схеми.
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Рис. 1.3.1. Підрозділи банку
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Таким чином банк, як і підприємства інших галузей економ�
іки, є багатоструктурним підприємством, яке слід розглядати як
систему. Тому системний підхід до управління банком, побудо�
ву його організаційної структури і внутрішньої економіки необ�
хідно застосовувати так само, як і в інших сферах економіки.

У даному параграфі ми розглянемо накопичений досвід
системного управління підприємствами не фінансової сфери. У
подальших розділах роботи даний досвід буде перекладений на
специфіку банківської діяльності.

Процес управління підприємством був багато разів описа�
ний із різних точок зору. Одне з визначень, зводиться до тако�
го: „Управління – це сукупність дій (зокрема, пов’язаних із
рішеннями) на інші особи, що виконуються певними особами
й органами, що спираються на відповідні засоби, а також їх
формування і забезпечення з метою досягнення цілей і дотри�
мання умов під час прийняття на себе відповідальності” [269].

Загальне визнання отримали такі базові функції управлін�
ня, як планування, що включає вибір цілей і методів їх досяг�
нення; організація, яка забезпечує взаємозв’язок між різними
елементами системи; аналіз і контроль за діяльністю підсистем
і необхідний для прийняття рішень зв’язок (обмін інформа�
цією) між структурними елементами системи.

Усі дані функції управління мають свої особливості за умо�
ви використання системного підходу в управлінні банком.

При плануванні використання системного підходу припус�
кає розгляд підприємства, як комплексу підсистем, що прийма�
ють рішення. Завдання вищого керівництва під час плануван�
ня зводиться до проектування системи в цілому. За умови
цього проектування виникає широке коло завдань – розробка
організаційної структури управління, визначення системи взає�
модії між підсистемами й іншими елементами, вибір оптималь�
ного режиму функціонування об’єкта управління, облік чин�
ників впливу зовнішнього середовища та ін. Вирішення цих
завдань включає два головні принципи: „1) вибір цілей, завдань,
політики, методів і організаційних взаємозв’язків на системній
основі для спрямування процесів прийняття рішень і плануван�
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ня на різних рівнях організації; 2) створення потоків інформації
до цих центрів планування і від них” [74, с. 52].

Упровадження системного підходу припускає розподіл пла�
нування за різними рівнями з подальшою їх інтеграцією в
єдиній ієрархії планів. Потреба в інтегрованому ієрархічному
плануванні викликана спеціалізацією структурних підрозділів
підприємства, що зростає, їх роботою в умовах навколишнього
середовища, яка швидко змінюється.

Таким чином, в основу планування за умови системного
підходу постає питання про внутрішньофірмове планування.
Значення внутрішньофірмового планування визначається його
цілями. Основними його цілями є: усунення негативного ефек�
ту невизначеності, зосередження зусиль на вирішенні головних
завдань, досягнення ефективного функціонування підприєм�
ства і полегшення контролю. Виходячи із зазначених цілей,
внутрішньофірмове планування реалізується в таких основних
напрямах: „По�перше – вибрати кращий шлях до досягнення
мети. По�друге, після прийняття рішень про певний курс дій,
кожний підрозділ фірми повинен внести свій внесок до досяг�
нення загальної мети, а це можливо тільки на основі плану.
Добре продумані загальні плани фірми сприяють об’єднанню
діяльності різних підрозділів у досягненні її мети” [89, с. 91�92].

Види планів і підходи до їх розробки достатньо повно опи�
сані в багатьох економічних виданнях, тому ми детально не зу�
пинятимемося на їх розгляді, за винятком одного виду планів –
бюджету фірми, оскільки питання бюджету фірми і бюджету�
вання її підрозділів є на сьогодні найбільш істотним.

Бюджет фірми є остаточний вартісний вираз усіх інших
планів фірми. Це фінансовий план, який  з одного боку є про�
гнозом рівня фінансових результатів, що можуть бути досягнуті
фірмою, а з іншого боку – це норматив використання трудо�
вих, матеріальних і грошових ресурсів фірмою в цілому та її
підрозділами.
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Бюджет фірми включає такі основні блоки: кошторис вит�
рат часу і матеріалів, кошторис капітальних витрат, касовий
бюджет (потоки готівки), кошторис доходів та витрат.

За умови системного підходу до управління підприємством,
найбільш адекватним методом складання бюджету стає бюдже�
тування кожного підрозділу на кожен місяць календарного року.

Згідно з системним підходом, планування можна розгляда�
ти як засіб зміни системи. Як тільки план складено, необхід�
но підготувати і забезпечити його виконання.

За умови системного підходу, організація як сукупність за�
собів і методів взаємодії різнопланових елементів, без безпосе�
реднього особистого контакту націлювалася на розділення
діяльності підприємства на окремі завдання й операції, не при�
діляючи при цьому достатньої уваги дослідженню та оптимізації
зв’язків між окремими його елементами.

Системний же підхід припускає представляти підприємство
як соціальну систему, що складається із взаємозв’язаних частин,
яка організована для досягнення певної мети, значущих як для
самого підприємства, так і для суспільства в цілому.

За умови системного підходу, акценти в організації зміщу�
ються з побудови ієрархічної піраміди завдань і видів діяльності
на розгляд діяльності сукупності всіх підсистем і елементів, їх
зв’язку та взаємодії на основі обміну інформацією. Такий підхід
ураховує не тільки вертикальні, але і горизонтальні зв’язки на
випадок створення інтегрованої, працездатної системи.

Вертикальна координація діє за напрямом зверху вниз. Її
завдання забезпечити розуміння політики фірми, сприйняття
її цілей, забезпечити зв’язок і збалансованість усіх напрямів
діяльності фірми.

Горизонтальна координація забезпечує ритмічність роботи
кожного підрозділу і співпрацю з іншими підрозділами та служ�
бами одного рівня управління. Її завдання забезпечити узгод�
ження поглядів і напрямів діяльності.

Основним інтегруючим чинником в організації діяльності
підприємства виступає комунікація як процес обміну інформа�
цією між індивідами, індивідом та групою, усередині групи.
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Дана схема відтворює суть комунікації як дії: утворення
інформації, її вираз, передача, проходження по каналу комуні�
кації, прийом інформації, її інтерпретація та використання. При
цьому важливо зазначити, що використовується не первинна,
а перероблена інформація.
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Рис. 1.3.2. Фази інформаційного процесу

З погляду системного підходу, на ефективність комунікацій
впливає організаційна структура фірми, що охоплює взаємозв’яз�
ки між відділами, посадовими особами та офіційними органами.

„Підвищення ефективності комунікацій ведеться у двох
основних напрямах: 1) поліпшення змісту і форми інформації,
що передається; 2) правильний вибір засобів і способу передачі
інформації” [89, с. 72].

Системний аналіз припускає розгляд кожного вирішення в
певному контексті, необхідність дослідження всього комплек�
су проблем, зведенні їх до рівня складових частин і вивчення
кожної складової. „Мета системного аналізу полягає в отри�
манні оптимально ефективної системи з мінімальними витра�
тами і в мінімально прийнятний термін. Застосовуючи його, ми
передбачаємо можливість вибору альтернатив за умови визна�
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чення кожного з головних чинників. Таким чином, основна
мета полягає в оптимальному використанні ресурсів (робочої
сили, часу та коштів)” [242, с. 319].

У ході системного аналізу увага зосереджується не на ок�
ремій групі результатів, а на всій їх сукупності, у складі якої
виділяються: результати комерційної діяльності: прибуток, обо�
рот, рентабельність; функціональні результати – кількість та
якість вироблюваної продукції; результати підтримки – вико�
ристання робочого часу, номенклатура продукції.

Метою системного аналізу є з одного боку інтегральна оці�
нка результатів діяльності фірми, а з іншого, формування об�
ґрунтованої програми розвитку різних напрямів бізнесу.

Контроль може розглядатися як послідовне виконання про�
цесів, направлене на пошук рішення, що забезпечує
відповідність отриманих результатів установленим нормам.

За умови формування системи контролю виділяються такі
елементи: контрольований параметр, метод вимірювання дано�
го параметра, порівняння отриманого результату із запланова�
ним, дія, направлена на зміни в контрольованому параметрі.

Контрольна функція за умови системного підходу реалі�
зується в напрямі і коректуванні діяльності всіх підсистем
відповідно з наміченим планом роботи підприємства або в ут�
риманні відхилень від плану у допустимих межах.

Залежно від розмірів підприємства, обсягу і номенклатури
продукції, що випускається ним, сфери обхвату ринку, цілей
діяльності й управлінських переваг залежать від складу
підрозділів (елементів), що формують систему і напрями їх вер�
тикальної й горизонтальної побудови і взаємодії, тобто органі�
заційну структуру підприємства.

Організаційна структура підприємства покликана максимально
ефективно, при визначений заздалегідь цілях підприємства і напрямів
їх реалізації, сприяти здійсненню таких основних видів діяльності як
планування і реалізація виробничих процедур, а також модернізація
й оптимальне використання виробничих потужностей. Ці види діяль�
ності можуть реалізовуватися з певним ступенем централізації або
децентралізації. Іншими словами, найважливішим елементом орган�
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ізаційної структури виступає ступінь внутрішньої самостійності пра�
цівників та їх колективів. „На підприємствах типовим випадком са�
мостійного підвищення можливості виконання процесів без залучен�
ня вищого керівництва є самостійне вирішення питань, пов’язаних з
переміщенням матеріалів і іншими завданнями технічного розвитку
виробництва; працівники й їх колективи часто самі вибирають ті або
інші процеси для вирішення поставленого завдання; працівники й
їх колективи певною мірою самі планують свою працю, визначають
послідовність виконання отриманих завдань і поведінку в конкретній
ситуації” [164, с.53].

Лінійна структура – використовується на невеликих
підприємствах і включає організаційний елемент, який зай�
мається виробництвом і збутовий елемент, що здійснює реалі�
зацію продукції. За цієї умови вся штабна діяльність (облікова
робота, контроль та ін.) лягає також на працівників основного
виробництва і збуту, що є істотним недоліком даної структури.

Лінійно�штабна структура – утворюється шляхом створен�
ня штабних підрозділів для вирішення відповідних проблем і
надання допомоги лінійному керівникові. Це дає можливість
лінійному персоналу зосередитися на виконанні своїх безпосе�
редніх функцій, а штабному персоналу вдосконалювати свої
навики. У такому випадку природно зростають управлінські
витрати, і може відбутися те, що канали зв’язку захаращуються
різноплановою інформацією.

Централізована функціональна структура будується на ос�
нові розподілу праці і спеціалізації працівників на окремих
напрямах діяльності. Відповідальність розподіляється за окре�
мими функціями управління – планування, збут, постачання,
виробництво. Ефективність даної структури пов’язана з кон�
центрацією кваліфікованих кадрів відповідного профілю,
відносною простотою ліній зв’язку і каналів проходження
рішень. Проте істотним недоліком даної структури є відвернен�
ня вищого керівництва вирішення поточних завдань у збиток
роботі над стратегічними.

Децентралізована функціональна структура будується на
принципі групування функцій за видами продукції, за кожний
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із яких – від розробки до реалізації – несе відповідальність ок�
ремий керівник. На рівні підприємства вирішуються питання
матеріально�технічного постачання, маркетинг, проведення фун�
даментальних досліджень тощо. У цьому випадку за рахунок
звуження відповідальності за організацію процесу і реалізацію
одного продукту з’являється можливість суміщати вирішення
оперативних і стратегічних завдань у рамках даного процесу.

Матрична (проектна) структура надає керівникові проектом
необхідні ресурси з функціональних відділів на час реалізації да�
ного проекту. Керівник проектом керує виконавцями незалежно
від існуючих ліній підпорядкування функціональних підрозділів
Коли програма реалізована, керівники проектом й інші співробіт�
ники, які брали в ньому участь, повертаються до своїх підрозділів
і працюють у своїй спеціальній сфері. Вище керівництво у цьому
випадку зосереджує свою діяльність на стратегії. Дана структура є
найбільш гнучкою і маневреною. Але ці переваги значно знижу�
ються під час реалізації великої кількості проектів.

Як випливає з даного викладу, кожна організаційна струк�
тура має як свої переваги, так і недоліки, тому жодна з них не
є ідеальною. „Тому перш ніж вибрати структуру, фірма визна�
чає критерії, яким повинна задовольняти її структура. Вибір
критеріїв проводиться з урахуванням особливостей виробниц�
тва та навколишнього середовища. На основі цих критеріїв
фірма вибирає ту принципову схему організаційної структури,
яка більш повною мірою задовольняє її вимоги” [89, с. 52].

Організаційна структура фірми може бути представлена у
вигляді ієрархічної піраміди управління, що характеризується
диференціацією рівнів управління за рангом і компетенції прий�
няття рішень. Ієрархія рівнів управління може бути представ�
лена у вигляді схеми (рис. 2.3.3).

З рисунку видно, що, чим вищий ієрархічний рівень, тим більшим
має бути обсяг відповідальності і необхідної кваліфікації, зростає ча�
стка довгострокових рішень і можливість доступу до інформації.

Із пониженням ієрархічного рівня збільшується простота
роботи, що виконується та частка оперативної діяльності.
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Рис. 1.3.3. Ієрархія рівнів управління

Неієрархічна структура може формуватися в таких видах:
ослаблена ієрархія – передбачає можливість створення горизон�
тального зв’язку і координації; пунктуальна деієрархія – пов’я�
зана із створенням проектних груп, яким делегується право
ухвалення рішень; повна деієрархія – коли рішення прийма�
ються трудовим колективом.

Окрім ступеня внутрішньої самостійності, важливим момен�
том у побудові організаційної структури є види і напрями внут�
рішнього зв’язку між підрозділами підприємства.

Виділяються зв’язки між ланками управління – система
підпорядкування (лінійна структура) і зв’язку між видами
діяльності – управлінські й виконавчі функції (функціональна
структура). Основні зв’язки в ієрархічній структурі мають вер�
тикальну спрямованість, а у функціональній – горизонтальну.
Виходячи з цього, вважають, що ієрархічна структура має бу�
дуватися на процесах, що доцільно організовані.

Основні види зв’язків у лінійній і функціональній структу�
рах представлені в схемі 2.3.4. У схемі представлено послідов�
не з’єднання елементів, з’єднання при яких кожен елемент має
один вхід і кілька входів (дивергентне з’єднання) і кілька ви�
ходів за умови одного входу (конвергентне з’єднання).
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Внутрішня самостійність у системі зменшується за верти�
каллю зверху вниз. Ступінь самостійності на нижчих ступенях
залежить від того, яким чином визначений порядок виконан�
ня робіт. У цьому випадку тільки структура, в якій враховані
всі взаємозв’язки елементів, може забезпечити розвиток внут�
рішньої самостійності й ініціативи, що необхідні для динаміч�
ного та ефективного розвитку системи підприємства.
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Рис. 1.3.4. Види внутрішньофірмових зв’язків

Вид організаційної структури і напрями внутрішньофірмо�
вих зв’язків між підрозділами визначаються в основному на�
прямами діяльності і видами продукції, що випускається, які у
свою чергу визначають спеціалізацію підприємства. Причому,
найбільш важливою є спеціалізація діяльності виробничих
підрозділів підприємства. Спеціалізація виступає визначальним
чинником у формуванні структури і напрямів внутрішньофір�
мових зв’язків.

За умови технологічної спеціалізації, підрозділи об’єднують�
ся в групи залежно від технології виробництва, яку вони вико�
ристовують. Система зв’язків у даному випадку залежить від
того, куди і на якій стадії обробки потрапляють предмети праці
у процесі виготовлення продукції. Напрями зв’язку можуть
бути дивергентними або конвергентними.

Предметна спеціалізація визначає угрупування підрозділів
за видами виробів, що ними виробляються. У цьому випадку
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технічні зв’язки між підрозділами під час виготовлення готової
продукції відсутні, і між ними установлюється, як правило, кон�
вергентний зв’язок.

Предметно�технологічна спеціалізація застосовується, коли
вироби, що виготовляються і технологія їх виробництва одно�
значно визначені, а всі інші вироби і технології застосовуватись
не можуть. Ця спеціалізація в основному базується на дивер�
гентному зв’язку між структурними підрозділами.

За відсутності спеціалізації підрозділів і випуску однорідної
продукції, доцільно встановити чисто горизонтальну структуру.

Ґрунтуючись на викладених вище підходах, підприємства
різних галузей виробництва формують свої внутрішні органі�
заційні структури.

Розглянувши питання про організаційну структуру підприє�
мства, можна зробити такі висновки.

Організаційна структура завжди визначається видами діяль�
ності компанії, її розмірами та цілями. За цієї умови структура
може видозмінюватися під впливом чинників зовнішнього і
внутрішнього середовища підприємства. Не дивлячись на
кількість підрозділів підприємства й їх структурну розстанов�
ку, успішне функціонування системи визначається взаємозв’�
язком і взаємодією всіх елементів, що до неї входять.

Існують особливості організації внутрішньогосподарчого
розрахунку на підприємствах у різних галузях економіки, по�
в’язані з особливостями їх функціонування. На підставі їх ана�
лізу необхідно виявити загальні підходи до організації внутрі�
шньої економіки підприємства, і визначивши специфічні
особливості сфери функціонування конкретного виробника,
побудувати найбільш ефективну систему управління з ураху�
ванням даної специфіки.

У рамках будь�якої системи не може не виникати питання про
узгодження інтересів системи в цілому і підсистем, що її форму�
ють. Проблема організації внутрішньогосподарчого розрахунку, як
основи ефективної роботи підприємств сфери матеріального ви�
робництва, поставлена достатньо давно і має високий ступінь те�
оретичного опрацьовування і практичного впровадження.
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Узагальнивши наявний досвід господарського розрахунку
на підприємствах різних галузей можна виділити такі основні
рівні його організації: рівень підприємства в цілому, внутріш�
ньогосподарчий розрахунок структурних підрозділів підприє�
мства, господарський розрахунок усередині структурного
підрозділу підприємства. „Під час розгляду питання про гос�
прозрахунок промислового об’єднання, необхідно чітко розріз�
няти поняття госпрозрахунку об’єднання як системи і викори�
стання елементів госпрозрахунку у взаємовідносинах
об’єднання з підвідомчими йому підприємствами, що входять
до складу об’єднання” [8, с. 101].

Перший рівень – господарський розрахунок підприємства.
Одним з основних економічних методів управління вироб�

ництвом є господарський розрахунок, заснований на по�
рівнянні витрат цеху, підприємства, комбінату та ін. на вироб�
ництво продукції з результатами виробничо – господарській
діяльності, відшкодуванні витрат доходами, забезпеченні рен�
табельності виробництва, матеріальній зацікавленості й відпо�
відальності щодо виконання планових показників, економно�
му використанні ресурсів.

Основне завдання госпрозрахунку на підприємстві – стиму�
лювання зростання ефективності й інтенсифікації виробництва.
Вирішення цього завдання здійснюється шляхом економічного
стимулювання апарату управління, що виражаються у премію�
ванні керівних працівників за виконання і перевиконання пла�
ну за основними показниками господарської діяльності: прибу�
ток і рентабельність, обсяги реалізації, продуктивність праці тощо.

Другий рівень – господарський розрахунок усередині підприє�
мства.

Питання щодо організації внутрішньої економіки промис�
лового підприємства розглядає С.С. Аптекарь: „Істотною особ�
ливістю є також високий ступінь комбінування виробництва,
тісний технологічний і організаційний взаємозв’язок між окре�
мими виробництвами, що входять до складу металургійного
підприємства. За цієї умови більшість виробництв, що входять
до складу металургійного підприємства, характеризуються тех�
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нічною закінченістю продукції напівфабрикату, що виготов�
ляється, має товарне значення, оптові ціни й є предметом на�
родногосподарського обороту” [8, с. 9].

Внутрішньогосподарчий розрахунок на підприємстві, автор
пропонує реалізувати передовсім на тих ділянках, де є можливість
скласти окремі калькуляції собівартості. Упровадження внутріш�
нього госпрозрахунку проводиться за такими напрямами.

1. Установлення цехам і ділянкам відповідних планових
і оцінних показників. Цехам, що випускають товарну продук�
цію, – план виробництва продукції в натуральному виразі за
встановленим асортиментом. Для цехів, що працюють на
внутрішній переділ і в допоміжних цехах, – показник со�
бівартості продукції.

2. Організація взаєморозрахунків між цехами на підставі доп�
лат і знижок між цехами за якість напівфабрикатів, що постав�
ляються, дотримання умов і графіка постачання, скорочення
термінів ремонту та ін., штрафів за недопостачання продукції.

3. Облік і аналіз результатів господарської діяльності.
4. Організацію матеріального стимулювання працівників на

підставі постійної (тарифні ставки і посадові оклади) і змінної
(премії) частин заробітної плати.

Третій рівень – господарський розрахунок усередині струк�
турного підрозділу підприємства.

На даному рівні розробляється система оплати праці прац�
івників структурного підрозділу підприємства. „Заробітна пла�
та неоднорідна за своєю природою і складається з кількох час�
тин. Зокрема в її склад входять: основна заробітна плата,
додаткова заробітна плата та інші виплати, що стимулюють і
компенсують” [307, с. 110].

Основна заробітна плата визначається тарифною ставкою, яка
має ув’язуватися з індексом цін на споживчі товари та послуги.

Додаткова заробітна плата підрозділяється на законодавчі
доплати за понаднормову роботу, роботу у святкові дні, надан�
ня виплат у натуральній формі – одяг, харчування, житло.

До виплат, що стимулюють відносяться премії за досягнен�
ня певних кількісних і якісних показників роботи.
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Сьогодні застосовуються такі форми і системи оплати праці:
погодинна (проста погодинна, погодинно�преміальна, посадовий
оклад) – заснована на відпрацьованому часі; відрядна (пряма
індивідуальна, непряма відрядна, відрядно�преміальна, відрядно�
прогресивна, акордна, акордно�преміальна) – заснована на обсязі
виготовленої продукції; тарифна і безтарифна система.

Традиційно вважалося, що погодинна система оплати
найбільш принадна для працівників, які безпосередньо не по�
в’язані з виготовленням натуральної продукції – керівники,
інженерний персонал, працівники планово�фінансових відділів
та ін. Що ж до сфери реального виробництва продукції, яка
обчислюється штуками, кілограмами тощо, то доцільніше вико�
ристання відрядної системи оплати праці. Проте розвиток тех�
нологій примусив переглянути такий підхід.

Стосовно розгляду питання про застосування відрядної і
погодинної систем оплати праці Л.А. Жданова зазначає: „За
умов звичайного масово�потокового виробництва, особливо із
застосуванням конвеєра, традиційна відрядність також втрачає
своє значення, оскільки темп роботи тут установлюється при�
мусово заданою швидкістю конвеєра, ритмом потокової лінії. У
такому випадку зникає основна умова для застосування відряд�
ної платні – можливість порівняти вироблене з кількістю вит�
раченої праці. Це обумовлює розширення сфери застосування
погодинної форми” [89, с. 188�189].

Форма і система оплати праці на підприємстві визначаєть�
ся залежно від сфери його діяльності і рівня робочої сили, що
використовується.

Аналізуючи систему оплати праці в будівництві на прикладі
США, Ю.Н. Казанський зазначає, що тут систематично
фіксується неповне використання робочого часу, пов’язане з
відсутністю фронту робіт, погодними умовами, що знижує про�
дуктивність праці і номінальну заробітну плату будівельників.
У цьому випадку сума денного заробітку визначається множен�
ням годинної ставки робітника на 8 годин роботи за умови
виконання ним денної норми виробітку в натуральному виразі.
Якщо норма за 8 годин не виконана, то робочий день триває
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до виконання норми. „Таким чином, систему оплати праці ро�
бітників можна визначити як урочно�преміальну, оскільки є
певна норма виробітку (урок), за умови виконання якої оплата
проводиться згідно з годинними ставками за відпрацьований
час. Ніяких видів премій у робітників за проміжні підсумки не
існує, немає премії і у службовців” [103, с. 101].

До основних недоліків, що відносяться до організації опла�
ти праці на підприємстві, як правило, належать: перевищення
темпів зростання заробітної плати над темпами зростання про�
дуктивності праці; зростання оплати праці, не пов’язане зі зро�
станням її ефективності; практично не передбачається мож�
ливість скорочення заробітної плати нижче фіксованої
величини; різна оплата праці працівників різних підрозділів
(насамперед управлінських) може викликати внутрішньофірмо�
вий конфлікт інтересів і не забезпечувати належного рівня
співробітництва між підрозділами.

Як один з напрямів удосконалення системи виплат праців�
никам пропонується їх участь у прибутку підприємства. У ряді
країн така система виплат розповсюджується тільки на керів�
ний склад компанії, у деяких – на всі категорії працівників.
Основним недоліком даного підходу є певний суб’єктивізм
щодо оцінки внеску працівника у величину прибутку підприє�
мства і залежність останньої від цілого ряду чинників, не по�
в’язаних із діяльністю працівників підприємства.

Для подолання вказаних недоліків деякі підприємства з
метою стимулювання ефективності роботи співробітників уво�
дять систему преміювання, засновану на розділенні доходів. За
цієї умови створюється механізм розподілу додаткових доходів,
отриманих у результаті зростання продуктивності. Преміальна
система будується на зв’язку заробітної плати працівника з
ефективністю роботи підрозділу, в якому він працює.

Можна виділити такі напрями вдосконалення системи оп�
лати праці: тісний взаємозв’язок між рівнем заробітної плати і
продуктивністю або ефективністю виробництва; частка пост�
ійних і змінних виплат може визначатися тільки прибуткові�
стю підприємства; система оплати праці повинна стимулюва�
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ти співпрацю, а не конфлікти між працівниками різних
підрозділів підприємства. У цьому випадку, незалежно від вжи�
ваної системи виплат заробітної плати і премій, необхідно обо�
в’язково добитися того, щоб ці виплати забезпечували нормаль�
не відтворення робочої сили з урахуванням вартості життя
(інфляція, зростання цін), оскільки навіть найсправедливіша
система оплати праці не примусить працівника діяти ефектив�
но, якщо сума оплати не відповідатиме рівню вартості життя.

Підвищення заробітної плати недостатньо стимулює до
праці, оскільки воно не задовольняє емоційні й соціальні потре�
би працівника. Через це, матеріальне стимулювання повинне
бути доповнене можливістю участі в управлінні, гарантуванням
певних благ після закінчення трудової діяльності, забезпечен�
ням певного соціального статусу працівника. „Стимули будь�
якого виду переважно надають комплексну дію, як матеріаль�
ну, так і моральну. Така дія має, наприклад, просування по
службі навіть тоді, коли воно не супроводжується підвищенням
заробітної плати. Комплексна дія стимулів проявляється авто�
матично, без втручання керівництва і, як правило, сприймаєть�
ся як належне. Якщо в окремих випадках відсутня, як прийня�
то говорити, моральна основа грошової премії і премія не може
супроводжуватися моральним заохоченням, то така премія не
надасть необхідного впливу” [164, с. 165�166].

Даний розгляд питань управління зроблено для того, щоб
на підставі виділення прогресивних підходів організації робо�
ти на підприємствах сфери матеріального виробництва вико�
ристовувати накопичений досвід для впровадження його у бан�
ківський бізнес, зважаючи, зрозуміло, на специфічний характер
діяльності банку і його продуктів. Питання управління, на яких
ми зупинилися, уже знайшли (реально або декларативно) своє
застосування в банківській практиці. Зокрема, це можна гово�
рити про підходи до побудови організаційних структур, плану�
вання, аналізу і системного контролю.

Проте проблеми внутрішньофірмового господарського роз�
рахунку, пов’язані з оцінкою ефективності роботи функціональ�
них підрозділів банку, системою внутрішнього розподілу і пе�
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рерозподілу доходів і витрат між ними, оцінкою собівартості і
прибутковості окремих банківських продуктів, яка заснована на
обліку як зовнішніх, так і внутрішніх платежів і надходжень, ще
залишаються мало вивченими і, відповідно, мало використову�
ваними. Результатом даної прогалини часто стає конфлікт інте�
ресів між функціональними підрозділами банку, відсутність
чіткої тарифної політики під час встановлення цін на банківські
продукти, і як наслідок, упущені доходи і невиправдані витрати.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення термінів „система” та „системний підхід”.
2. Надайте аргументи на користь того, що банк може розглядатися

як система.
3. Які особливості управління підпиємством повґязані із системним

підходом:
� особливості планування;
� особливості організації;
� особливості контролю;
� особливості аналізу
4.  Охарактеризуйте види організаційних структур системного

підприємства.
5. Як вирішуються питання узгодження інтересів системи в цілому

і підсистем, що її формують.

Теми для рефератів
1. Оцінка та аналіз наявних прикладів використання системного

підходу в управлінні сучасними банками.
2. Можливості використання розробок в галузі управління підприє�

мствами не фінансового сектору у банківський справі.

Рекомендована література
1. Аптекарь С.С. Совершенствование хозяйственного расчета в чер�

ной металлургии. – М.: Металургия, 1978.
2. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство (те�

ория систем и руководство системами). – М.: Советское радио,
1971.
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3. Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической
промышленной фирмой. – М.: Изд.�во Университета дружбы
народов, 1987.

4. Казанский Ю.Н. Опыт организации и управления строительны�
ми фирмами в США. – М.: Стройиздат, 1985.

5. Мароши М. Организация – стимулирование – эффективность:
Пер. с венгерского. – М.: Экономика, 1981.

6. Современные методы внутрифирменного управления в капитали�
стических странах: Пер. с англ. / Под ред. Ю.П. Васильева. – М.:
Прогресс, 1971.

7. Управление предприятием на пороге XXI века (зарубежный
опыт). – Днепропетровск: «Пресском», 1994.

8. Экономика предприятия: Учебное пособие. – К.: Изд�во Евро�
пейского университета, 2003.

1.4. Сутність банківського продукту (послуги)

Донині іноді викликає сумніви термін „банківський про�
дукт”. Виникають питання, який продукт проводить банк, чому
мова йде про продукт, а не про послуги. Практично всі роблять
висновок, що послуги виражають відносини між виробником і
споживачем, а операції – відносини всередині банку як вироб�
ника, що характеризують відношення між конкретними праці�
вниками банку.

Проте продовжується дискусія щодо суті понять „банківсь�
кий продукт” і „банківська послуга”.

На сьогодні існує декілька основних підходів до визначен�
ня ієрархії даних понять.

Приймаючи за основу положення, що гроші виготовляють�
ся банками відповідно до вимог об’єктивних економічних за�
конів, Ю.В. Головін банківським продуктом вважає грошові
кошти, а банківські послуги, будуть пов’язані з забезпеченням
переміщення грошей з рахунку на рахунок й утворенням гро�
шових фондів [63]. При такому трактуванні поняття „банківсь�
кий” продукт автоматично стає більш значущим і масштабним
порівняно з поняттям „банківська послуга”.
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На противагу даній концепції, існує думка Ю.С. Масленчен�
кова, що банківська послуга – підсумок діяльності співробіт�
ників банку із задоволення потреб клієнта і результат виконан�
ня банківських операцій. Банківський продукт – конкретний
спосіб, яким банк надає свої послуги, конкретне втілення бан�
ківської послуги. Банківський продукт наділений певними зна�
ченнями ринкових параметрів: ціни, якості, додаткового серві�
су, термінів та інших умов надання [167].

„Банківська послуга – це діяльність банку, направлена на
задоволення потреби клієнтів у прирості ресурсів, отриманні
додаткових ресурсів, проведенні розрахунків, зберіганні й інфор�
маційному забезпеченні”.  „Банківський продукт – це те, що
клієнт насправді набуває у банку. Якщо банківська послуга –
це абстрактна категорія, то банківський продукт – це конкрет�
ніша категорія. Так, наприклад, кредитна послуга знаходить своє
вираження в таких банківських продуктах, як кредитна лінія,
овердрафт, іпотечний кредит та ін” [201, с. 30].
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З одного боку, банківський продукт є формою виразу банк�
івської послуги, а з іншого – банківський продукт складається
з упорядкованої сукупності банківських операцій.
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Банківська технологія – порядок або послідовність здійснен�
ня банківських операцій. Організаційна технологія обумовлена
організаційною структурою банку, технічна технологія – забез�
печеність оргтехнікою, програмним забезпеченням  т. ін.

Банківські документи – матеріальні носії, що засвідчують
сукупність прав та обов’язків банку і клієнта за умови надання
банківського продукту. Вони підтверджують продаж банківсь�
кого продукту й окремі банківські операції. [201].

Деякі автори, такі як Е.А. Уткін, В.Д. Маркова., А.С. Гур’янов,
Ю.И. Коробов, говорять про синонімічність понять „продукт” та
„послуга” і застосуванні одного з них тільки відповідно до
лінгвістичних переваг окремих націй.

Говорити про банківський продукт у вітчизняній еко�
номічній літературі пострадянського простору почали відносно
недавно. Розглянемо одним із прикладів сучасного аналізу суті
банківського продукту, де наводиться схема складу і класифі�
кації банківського продукту (рис. 1.4.1, 1.4.2) [75].
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Рис. 1.4.1. Склад банківського продукту
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Рис. 1.4.2. Класифікація результатів діяльності комерційного банку

Автор абсолютно справедливо вказує на тісний взаємозв’я�
зок і взаємообумовленість банківських продуктів. Але викли�
кає сумнів представлена в схемі одиничність банківського про�
дукту, що складається з банківських послуг і безготівкових
платіжних засобів.

Даний підхід викликає ряд питань і заперечень. По�перше,
термін „продукт” ставиться вище за поняття „послуга”. У дано�
му трактуванні послуги формують продукт. На наш погляд, по�
няття “продукт” і “послуга” тотожні на випадок, якщо мова йде
про споживчу вартість, наявність якої у банківських продуктів
автор статті не заперечує: „... взагалі результати банківської діяль�
ності мають чітко виражений продуктивний характер” [75].

По�друге, і пасивні, і активні, і комісійні продукти банку, хоч
і є взаємопов’язаними, виступають як цілком самостійні і само�
достатні. Це виявляється як з погляду їх цілей, так і з погляду
технології їх надання (зокрема незалежності підрозділів банку,
що забезпечують реалізацію конкретних продуктів). Існує цілий
ряд фінансових інститутів, що спеціалізуються на залученні
вільних грошових коштів, але обмежених (особливо в наших су�
часних умовах) в можливостях здійснювати їх вкладення. На�
приклад, вклади, залучені страховими компаніями і пенсійни�
ми фондами, зрештою потрапляють у банківську систему, яка і
перетворює їх на вартість, що самозростає. Але хіба у зв’язку з
цим ми не вважаємо продуктом страхової компанії залучення
грошей шляхом продажу страхового поліса? І чому ж тоді не
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вважати самостійним банківським продуктом залучення ре�
сурсів шляхом продажу депозитного сертифікату?

По�третє, комісійні продукти банку, особливо пов’язані з
організацією розрахунків, ще більш незалежні й самостійні.
Розрахункові продукти банку – єдиний засіб для всіх суб’єктів
економіки задовольнити потребу в здійсненні готівкових і без�
готівкових розрахунків, оскільки ніхто крім банків більше їх не
проводить.

По�четверте, створення платіжних засобів навпаки не є про�
дуктом комерційного банку, а є прерогативою центрального
емісійного банку країни. Депозитна емісія комерційного банку
суворо обмежена його можливостями із залучення реальних
внесків (якщо не мати на увазі мультиплікаційного ефекту).

Щоб надати певну послугу, банк має провести цілий
набір операцій. Величина даного набору і трудомісткість
операцій, що у нього входять формують невідсоткову скла�
дову собівартості банківських продуктів. Саме, виходячи з
принципу множинності банківських продуктів, специфіки
різних їх видів, з погляду споживчих (клієнтських) запитів,
а також множинності операцій, що здійснюються в різних
підрозділах банку під час реалізації окремого продукту, буде
будуватися дане дослідження.

Наступний підхід до розкриття суті понять „продукт”,
„послуга” і „операція” також заснований на встановленні
ієрархії між цими поняттями. Банківський продукт – спосіб
надання послуг клієнтові банку; регламент взаємодії служ�
бовців банку з клієнтом за умови надання послуги, тобто
комплекс взаємозв’язаних організаційних, інформаційних,
фінансових і юридичних заходів, об’єднаних єдиною техно�
логією обслуговування клієнта. Банківська операція – систе�
ма узгоджених за цілями, місцем і часом дій, направлених на
вирішення поставленого завдання з обслуговування клієнта.
Банківська послуга – форма задоволення потреби (у кредиті,
розрахунково – касовому обслуговуванні, гарантіях, купівлі,
продажу і зберіганні цінних паперів, іноземної валюти тощо)
клієнта банку [277, с. 527].
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Відповідно до даного підходу, В.А. Перехожев пропонує

такий зразок переліку банківських продуктів, що надаються для
реалізації послуги  [201].
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Є. Стоянова пропонує розділення продуктів банку на прості
і складні.

Простий продукт – продукт, який реалізується одним фун�
кціональним підрозділом банку шляхом надання однієї послу�
ги клієнтові.

Складний продукт – продукт, у реалізації якого можуть
бути задіяні кілька підрозділів банку протягом тривалого часу
шляхом надання комплексної послуги клієнтові. [277, с. 527].

Підходи, що трактують банківський продукт як конкретний
прояв банківської послуги не враховують того, що якщо послу�
га – це абстрактна, нематеріальна категорія, то яким чином вона
може задовольнити потребу клієнта, наприклад, у кредиті? За
даною логікою, клієнт купує в банку тільки його продукти, а
послуга це деяка діяльність, направлена на задоволення
клієнтських запитів. Іншими словами, клієнт купує продукт
банку, що виник як результат діяльності, направленої на задо�
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волення клієнтської потреби. Виникає питання – чому потре�
бу клієнта задовольняє банківська послуга, а купує він банкі�
вський продукт. Якщо слідувати даному підходу, то потрібно
визнати або тотожність понять „послуга” і „операція” (те, що
надання продукту вимагає виконання цілого ряду операцій,
ніхто з авторів не заперечує) або абстрагуватися від поняття
„послуга” взагалі.

На наш погляд, коректніше було б підходити до проблеми
задоволення потреб споживачів банківських послуг з позиції
такої економічної категорії, як споживча вартість. К. Маркс вва�
жав, що особлива споживча вартість праці отримала тут спе�
цифічну назву „послуга”, тому що праця надає послуги не як
річ, а як діяльність.

„Для того, щоб бути споживною вартістю, продукт не обо�
в’язково повинен приймати форму речі, бути матеріальним
благом. Споживчими вартостями є і послуги, які носять нема�
теріальний характер. Це послуги освіти, медицини, сфери куль�
тури та побуту. Виробничі потреби людей задовольняються
науковими, інформаційними, транспортними і іншими послу�
гами” [204, с. 51].

У даному визначенні встановлюється тотожність між понят�
тями „продукт” і „послуга” якщо мова йде про споживчу
вартість або іншими словами – здатності задовольняти потре�
би людей.

Що стосується пріоритетності використання термінів „про�
дукт” і „послуга”, то можна говорити тільки про мовну тради�
цію. Якщо в зарубіжному вжитку прийнято використовувати
поняття „bank product” (банківський продукт), то в нашій прак�
тиці під продуктом прийнято розуміти щось матеріальне, а до
послуг відносити споживчі вартості нематеріальної сфери.

Можна стверджувати, що продукти банку необхідні для
задоволення об’єктивних і конкретних суспільних потреб. Їх
природа обумовлена специфікою товарного виробництва і спе�
цифікою грошового товару. При цьому, тільки специфічне
підприємство, що взяло на себе специфічні функції, може за�
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безпечити надання даних продуктів. „... банк, як підприємство,
проводить свій продукт. Оскільки банк виступає в ролі еконо�
мічного підприємства, остільки його продукт носить вартісний
характер. Продуктом емісійного банку є при цьому гроші як
особливий товар, що обмінюється на продукт іншого виробниц�
тва. Продуктом банку, нарешті, виступають певного роду послу�
ги. До них відносяться як традиційні види послуг – організа�
ція розрахунків (у готівковій і безготівковій формах), внесків,
кредитування, так і не традиційні, – у вигляді надання гарантій,
поручительств, консультацій та ін.” [17, с. 15].

Удосконалення продуктивних сил і виробничих відносин,
зміни суспільних формацій і НТР не змінювали природи і суті
банківських продуктів, а лише розвивали їх у більш складні і
доконані види. Спробуємо тепер детальніше прослідкувати ево�
люцію основних банківських продуктів від моменту їх виник�
нення до сьогоднішніх форм.

Еволюція форм і способів розрахунків
Необхідність здійснювати платіж за продукт праці існувала

завжди. Навіть натуральний обмін між первісними общинами
відбувався не на безкорисливій основі.

Всіма економістами: і „марксистсько�ленінського” і „буржу�
азного” напрямів, – за грошима визнається функція засобу
платежу. Саме завдяки даній функції здійснюється реалізація
вартості товарів і послуг. Яка ж форма реалізації грошима
функції засобу платежу найбільш застосовна і прийнятна в
конкретний історичний момент, кожне покоління визначало на
підставі своїх потреб і можливостей.

Організацію системи розрахунків як банківський продукт
можна вважати з моменту, коли, замінюючи векселі і боргові
розписки купців і промисловців власними зобов’язаннями, банк
став кредитором в останній інстанції, а знаки вартості, що ним
емітуються  витісняли з обігу повноцінні гроші. Заміна в обігу
золота банківськими векселями (банкнотами) здійснювалася
завдяки їх більшій відповідності економічним потребам сусп�
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ільства, а саме забезпеченню швидкості, простоти, дешевизни,
а також зручності таких розрахунків.

Заощадження часу й економія витрат обігу знову стали важ�
ливими відмінностями такого банківського продукту, як безго�
тівковий метод платежу. Так само, наприклад, коли банкноти
замінили метал, їх рух був якщо не повністю замінений, то сут�
тєво доповнений безготівковими розрахунками або записами
за рахунками. „Все більше зосередження суспільного багатства
в руках банків сприяло розповсюдженню безготівкових розра�
хунків, оскільки платежі між особами А і Б, які здали метал на
зберігання особі В, могли здійснюватися без участі дійсних гро�
шей” [283, с. 176].

Яким чином і в якому порядку здійснювати записи за ра�
хунками, визначається формою безготівкових розрахунків:
„форми розрахунків – види носіїв боргових вимог на гроші, що
відрізняються структурою документів і документообігу, часом і
місцем здійснення розрахунків, ступенем гарантії платежу” [131,
с. 81].

Формування і розвиток форм безготівкових розрахунків
було викликано, з одного боку, необхідністю стимулювання
просування товарів, забезпечення мінімального залучення гро�
шей у сферу обігу для їх використання у виробничих проце�
сах, а з іншого – відображенням інтересів клієнтів банку, які
виступають платником або одержувачем коштів.

Так клієнтам, які зацікавлені у швидкому відвантаженні
своєї продукції, банк надає послуги з інкасування платіжних
документів із зобов’язанням отримати і зарахувати платежі.
Клієнти, які віддають перевагу гарантованому платежу за надані
товари, і клієнти, які мають бажання контролювати умови по�
стачань, використовують акредитивну і чекову форми розра�
хунків. Обмежені джерела грошових надходжень і тимчасові
проблеми з ліквідністю примушують клієнтів банку користува�
тися акцептною формою розрахунків. Великі двосторонні об�
сяги постачань продукції між підприємствами визначають роз�
рахунки на підставі заліку взаємних вимог. Нині пріоритетною
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формою є розрахунки платіжними дорученнями, коли платіж
здійснюється за ініціативою платника або в порядку поперед�
нього перерахування коштів постачальникові чи відразу після
отримання продукції.

Організація банками системи розрахунків, окрім задоволен�
ня різнопланових запитів клієнтів, має і важливе макроеконо�
мічне значення. Так, на випадок невчасних і неповних розра�
хунків між підприємствами накопичується кредиторська
заборгованість. Відсутність надходжень грошових коштів при�
зводить до натурального обміну між підприємствами і знижен�
ня рівня контролю за рухом матеріальних цінностей.

Швидкість надходження коштів на рахунки підприємств
стала грати визначальну роль під час оцінки ефективності сис�
теми розрахунків. Саме це примусило банки шукати не тільки
нові механізми здійснення платежів, але й нові технології
здійснення розрахункових операцій. Науково�технічний про�
грес зробив можливим створення централізованої телекомуні�
каційної системи безготівкових розрахунків. Розрахунки за
допомогою телеграфних повідомлень доповнилися обробкою
даних, що надходять на магнітних носіях або телекомунікацій�
ними каналами (у цьому випадку кожен тип повідомлень за�
безпечується спеціальним кодом для розпізнавання системою
виду операції). Сьогодні в усіх країнах використовуються різно�
манітні системи грошових переказів, що охоплюють практич�
но всі види платежів. Так, наприклад, „у США отримали роз�
виток три основні напрями автоматизованих платежів:

� роздрібні системи електронних розрахунків;
� міжбанківські системи переказу коштів;
� внутрішньобанківські комп’ютерні комплекси” [270,

с. 163].
А.М. Сарчев зазначає: „Банки сприяють корінній зміні роздр�

ібної платіжної системи Заходу. Покупці тепер розплачуються за
придбані товари все більшою мірою не готівкою і чеками, а за до�
помогою пластикових карток через систему електронних розра�
хунків, що приєднана до комп’ютера банку покупця” [235, с. 9].
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За допомогою системи автоматизованих розрахунків
здійснюється маса операцій: зарахування заробітної плати на
рахунки працівників, перекази за дорученням клієнтів коштів
на сплату різних внесків і платежів, клірингові операції, отри�
мання й оплата електронних платіжних доручень та ін. Сучасні
технології дозволяють зараховувати кошти на рахунок одержу�
вача в день їх перерахування і можуть використовуватися прак�
тично негайно.

Таким чином, форми і способи розрахунків змінювалися відпо�
відно до рівня технічного прогресу і потреб як окремих суб’єктів
господарювання, так і економіки в цілому. Проте? пройшовши
шлях від розрахунків шляхом обміну товарними цінностями до
платежів, здійснюваних за допомогою електронних імпульсів, суть
розрахунків не змінилася. У відповідь на потреби, що змінюють�
ся, мінялися лише види розрахункових продуктів банку.

Розвиток депозитних послуг банку
Функція банку з перерозподілу коштів в економіці припус�

кає залучення тимчасово вільних грошових коштів в одних
суб’єктів економіки у вигляді внесків і депозитів і їх передачу
іншим суб’єктам у вигляді кредитів і інвестицій. Щонайтісні�
ший зв’язок між залученням і розміщенням засобів, приводить
деяких економістів до об’єднання кредитів і депозитів в один
банківський продукт. На перший погляд така точка зору по�
вністю логічна. Привертаючи депозит, банк виплачує своєму
вкладникові певний відсоток. Звідси здається справедливим
твердження, що якщо витрати банку, пов’язані з оплатою де�
позитів, значно перевищують доходи від надання додаткових
послуг, пов’язаних з обслуговуванням депозиту, а кредитні – з
отриманням доходу від позичальників, який компенсує витра�
ти банку, пов’язані із залученням ресурсів, то необхідно
об’єднати ці два продукти в один.

Дійсно, у сучасній банківській практиці клієнти банку прак�
тично не несуть  витрат, пов’язаних із вкладенням грошей на
депозитний рахунок (комісії, які можуть стягуватися банком за
послугами, що пов’язані з обслуговуванням депозиту незначні).
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Однак це ще не говорить про те, що ця послуга є безкоштов�
ною (тобто не має собівартості) для самого банку. У практиці
зарубіжних банків під поняттям „ціна депозиту” розуміється
саме плата, що стягується з вкладника за ведення депозитного
рахунку, а не ціна, яка виплачується банком за залучення
коштів. Пітер С. Роуз у книзі „Банківський менеджмент” гово�
рить: „...Відсоткові ставки за депозитами, як правило, установ�
люються незалежно від процентних ставок на кредити і цін на
інші банківські послуги. І кожна послуга з ведення депозиту
оцінюється достатньо високо, щоб покрити всі, або велику час�
тину витрат, пов’язаних з наданням цієї послуги” [226, с.372].

Саме такий підхід є найбільш логічним. Природне бажання
вкладника отримати відсотковий дохід на вкладені кошти за�
довольняється банком за рахунок такого ж природного бажан�
ня позичальника скористатися ресурсами, яких йому не виста�
чає для організації виробництва або торгівлі й отримання
прибутку. За свої послуги з перерозподілу коштів в економіці
банк отримує оплату у вигляді процентної маржі – різниці між
отриманими і виплаченими відсотками за ресурси. Але маржа,
будучи платою за посередницькі послуги банку на грошовому
ринку, може не повністю компенсувати вартості інших депо�
зитних послуг, що надаються банком насамперед вкладникам.

По�перше, не компенсується вартість технічних операцій,
наприклад, із складання депозитного договору та ведення де�
позитного рахунку тощо.

По�друге, для дрібних вкладників банк надає послугу з інве�
стування крупних проектів, об’єднуючи невеликі, тобто такі, що
не представляють самостійної цінності для позичальника, депо�
зити в могутній ресурсний потік, необхідний для розвитку
різних сфер економіки.

По�третє, банк бере на себе зобов’язання із здійснення мо�
ніторингу позичальників і заходів, що кредитуються. Уявімо
собі, які витрати зазнав би інвестор у разі самостійного вибору
об’єкта інвестування коштів і подальшого контролю за ефектив�
ністю його функціонування.
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Відсутність оплати даних послуг банку приносить вкладни�
кові додаткові непроцентні доходи, розмір яких залежить від
стану попиту і пропозиції на грошовому ринку, а також від
цілей, які переслідує банк.

Так прагнення банку залучити максимальну суму внесків
пояснюється його прагненням до збільшення обсягу операцій
навіть за рахунок можливого зниження рівня маржі та суми
прибутку.

Можливо, надалі розуміння цього буде досягнуте і банком,
і його клієнтами, а депозитні послуги приноситимуть адекват�
ний дохід усім сторонам цієї операції.

Розвиток депозитних послуг відбувався за напрямами, що
визначають їх функціональне призначення: на цілі споживан�
ня, накопичення та заощадження. Для забезпечення збережен�
ня коштів клієнта і полегшення розрахунків банки приймають
внески до запитання, що забезпечують можливість витрачати
залишок без повідомлення банку в будь�який момент часу і без
нарахування або з мінімальним нарахуванням відсотків на за�
лишок за рахунком. У зарубіжній практиці існує кілька видів
внесків до запитання. Це звичайний і спеціальний чекові ра�
хунки, рахунки НАУ і супер�НАУ, депозитні рахунки грошо�
вого ринку. Їх відмінності пов’язані з режимом функціонуван�
ня рахунків, умовами виплати відсотків за залишком і
стягування комісії за обслуговування.

Для отримання процентного доходу вкладникам пропону�
ються різні види термінових депозитів і ощадних внесків. Для
цих рахунків передбачаються аналогічні відмінності з обслуго�
вування і прибутковості. У даній категорії внесків функціону�
ють депозити з ощадними книжками, депозитні сертифікати
грошового ринку, пенсійні й ощадні рахунки.

Еволюція форм кредиту і методів кредитування
Передача матеріальних цінностей від однієї особи до іншої

на умовах терміновості, платності і поворотності стала практи�
куватися в період розпаду первіснообщинного ладу в зв’язку з
початком майнової диференціації общини. Первинною формою
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кредиту виступав лихварський кредит, що виражався в наданні
грошей або яких�небудь інших матеріальних цінностей під зас�
таву землі або особи позичальника. Такий кредит використо�
вувався не для виробничих, а для споживчих цілей і через це
не мав суспільного значення, а був засобом задоволення поточ�
них потреб окремих індивідів. „З одного боку, у руках верхів�
ки общин були зосереджені земля, худоба і грошове багатство,
які виступали як лихварський капітал, з іншого боку, дрібні
виробники відчували потребу в позиках” [276, с. 74].

Подальший розвиток продуктивних сил і виробничих
відносин об’єктивно поставив перед кредитом нові завдання.
На стадії капіталізму кредит став невід’ємною частиною проце�
су розширеного відтворення, основою перетворення грошей на
капітал або вартість, що сама зростає.

Оскільки закономірністю кругообігу капіталу є тимчасове
вивільнення його грошової складової на одних ділянках за умо�
ви одночасного виникнення потреби на інших, постало питан�
ня про необхідність здійснення даного перерозподілу. Очевид�
но, що для виконання даної функції підходили банки, які
історично виступали місцем концентрації суспільного багатства,
вираженого в грошовій формі. При цьому сама форма грошей,
що надавалися в позику, не мала принципового значення. Бан�
ки мали можливість надати кредит як повноцінними грошима,
так і знаками вартості або шляхом безготівкового переказу гро�
шей з рахунку на рахунок.

Нині кредит став основним банківським продуктом, реалі�
зація якого забезпечує основну частину його доходу.

Банківський кредит, узявши на себе макроекономічну фун�
кцію із стимулювання розширеного відтворення (шляхом пе�
рерозподілу вільних грошових коштів або кредитної емісії),
постійно орієнтувався на задоволення потреб своїх клієнтів�
вкладників і клієнтів�позичальників. Результатом вивчення і
подальшого задоволення запитів позичальників було виникнен�
ня нових форм і видів кредитів за умови збереження незмінної
суті банківського кредитування.
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Форма кредиту, як відомо, визначається насамперед харак�
тером суб’єктів і об’єкта кредитної операції.

При традиційній формі банківського кредиту об’єктом опе�
рації є грошова позика, що переходила в тимчасове користуван�
ня від кредитора (банку) до позичальника, який використовує
її на придбання необхідних товарів і послуг.

Нові, нетрадиційні форми банківського кредиту були пов’я�
зані зі зміною або об’єкта, або суб’єктів операції.

Необхідність оновлення виробничих потужностей у зв’яз�
ку з появою більш сучасного і більш довершеного устаткуван�
ня, а також непосильна для багатьох суб’єктів господарювання
капіталомісткість процесу придбання і заміни старих машин на
нові, визначили розвиток лізингової форми кредитування.
Лізингова форма кредиту реалізувалася шляхом придбання
банком устаткування, необхідного конкретному підприємству,
і передачі йому цього устаткування у довгострокову оренду на
умовах поетапного викупу з урахуванням амортизації і лізин�
гового відсотка.

Лізинг, маючи ряд переваг для позичальника порівняно з
традиційним банківським кредитом, став його альтернативою
за умови формування основного капіталу підприємства. У ре�
зультаті об’єкт кредиту трансформувався з грошової форми в
товарну.

Банківський кредит традиційно формує оборотний капітал
підприємства  більшою мірою, ніж у формуванні основних за�
собів. Своєрідною альтернативою банківському кредиту щодо
відновлення оборотних коштів підприємства стали факторин�
гові послуги банку. Суть факторингової операції полягає у прид�
банні банком дебіторської заборгованості підприємства (або
несплачених рахунків і інших платіжних документів за відван�
тажену продукцію). „Тому факторингові операції називають
також кредитуванням продажів постачальника або наданням
факторингового кредиту постачальникові” [17, с. 324].

Тут ми знову не можемо не звернути увагу на те, що фак�
торингові послуги банку виникли у відповідь на конкретні за�
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пити постачальників і покупців продукції. А саме, необхідністю
для постачальника оперативно отримати гроші за поставлену
продукцію, а для покупця, навпаки, можливістю відкласти роз�
рахунок за зобов’язаннями на довший термін.

Розвиток кредиту виявився й у виникненні його безресурс�
них форм. Щодо  розвитку забалансових зобов’язань, В.М. У�
соскін зазначає: „У багатьох випадках банк тут діє як агент, бро�
кер, не витрачаючи власних ресурсів, а продаючи свою репутацію,
ім’я, надаючи гарантію і застраховує від ризику” [270, с.287].

Гарантія банку є його зобов’язанням розрахуватися за бор�
ги свого клієнта перед третьою стороною, на випадок виникнен�
ня проблем з платоспроможністю.

З одного боку первинно мова не йде про надання позики,
оскільки банк не витрачає ні власні, ні залучені ресурси. Оск�
ільки немає факту перерозподілу коштів, для банку вартість
даної послуги не пов’язана з необхідністю виплат вкладникам.
Це дозволяє надавати послугу з гарантування платежів дешев�
ше, ніж повноцінний кредит. Але дана послуга пов’язана для
банку з ризиком втратити кошти, що належать бенефіціару за
договором гарантії, або у формі прямого погашення боргів сво�
го клієнта, або шляхом викупу його векселів (у випадку якщо
банк провів їх авалювання). У даній ситуації безресурсна фор�
ма кредиту переходить у ресурсну і набуває всіх властивостей
останньої. Тому, ризик виникнення гарантійного випадку ро�
бить для банку прийняття рішення про видачу гарантії рівноз�
начним рішенню про надання грошової позики. Звідси всі про�
цедури з розгляду, забезпечення і оформлення ресурсного і
безресурсного кредиту збігаються. Проте, якщо клієнт банку
використовує безресурсний кредит тільки для страхування
ризику можливого неплатежу, здійснюючи його своєчасно, він
отримує достатню вигоду у вигляді економії на різниці між
відсотковою ставкою за кредит і комісією з гарантії.

У рамках розвитку форм кредитних відносин виникають та
розвиваються окремі види кредитів. Розвиток видів кредиту
відбувався насамперед за ознаками цілей їх використання і
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характером забезпечення. У зв’язку з цим виникали різні вар�
іанти комбінації даних класифікаційних ознак за умови надан�
ня конкретного банківського кредиту.

Залежно від поточних потреб клієнта, об’єктом кредитуван�
ня ставали різні види активів. Можливості клієнта з надання
забезпечення заходу, який кредитується, визначали активи, що
передавалися банку під заставу (застава нерухомості, устатку�
вання, дебіторської заборгованості, очікуваного доходу та ін.).

Можна виділити ще ряд ознак, що визначають вид банківсь�
кого кредиту. Це терміновість, методи кредитування, порядок
видачі і погашення та ін. Але для нас  важливо підкреслити, що
кожний вид банківського кредиту націлений на задоволення
певних запитів позичальника, які враховують як його потреби в
ресурсах, так і його можливості з їх оплати й повернення. „На�
явною є зацікавленість усіх сторін. Вкладники отримують відсот�
ки за депозитами; позичальники дістають можливість досить
тривалий час користуватися крупними грошовими сумами. Банк
так само має свій інтерес у вигляді маржі” [245, с. 201].

Останнім часом банки все більше прагнуть розширити коло
продуктів, що надаються, пропонуючи своїм клієнтам додаткові
послуги, пов’язані як із традиційними, так і з нетрадиційними
видами банківського обслуговування. Розширення асортимен�
ту банківських послуг спрямоване, з одного боку, на поліпшен�
ня якості обслуговування клієнтури, а з іншого – на можливість
диверсифікації прибуткових статей банку. Дане розширення
набору послуг дозволяє банку отримувати доходи навіть на
випадок зміни ринкової кон’юнктури і пов’язане з ним падін�
ня попиту на окремі види послуг. Сьогодні на прикладі украї�
нських банків відмічається зміна структури доходів, що вира�
жається у підвищенні питомої ваги їх непроцентної складової.

Сучасні банки можуть запропонувати своїм клієнтам такі
додаткові види послуг:

Додаткові послуги з кредитно�розрахункового обслуговування:
допомога в розробці і реалізації програми фінансового оздоров�
лення підприємства; розробка пропозицій з прискорення, ско�



Організація діяльності комерційного банку

88

рочення і здешевлення документообігу під час здійснення роз�
рахунків; складання економічного обґрунтування ефективності
витрат на організацію нових і модернізацію виробництва, зок�
рема із залученням банківських кредитів; перевірка забезпечен�
ня збереження товарно�матеріальних цінностей, прийнятих
покупцем на відповідальне зберігання; здійснення перевірки
товарності пред’явлених до оплати документів; укладення до�
говорів від імені і за дорученням клієнтів; надання допомоги у
проведенні ревізій на підприємствах, що обслуговуються, на
прохання їх вищих організацій.

Послуги з касового обслуговування клієнтів: повторний пере�
рахунок грошей за умови неправильного вкладення в інкаса�
торські сумки; попередня підготовка і доставка клієнтам готів�
ки для виплати заробітної плати; надання клієнтам
рахунково�грошової техніки, що належить банку.

Послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності клієнтури:
сприяння в підборі іноземного партнера для створення спільних
підприємств й інших видів співпраці; розробка оптимальних
схем фінансування зовнішньоторговельних операцій; підготов�
ка висновків за умовами зовнішньоторговельних контрактів;
оформлення документів за міжнародними розрахунками.

Консультаційні послуги: консультації з питань застосування
законодавчих і нормативних актів, що не відносяться до банк�
івської діяльності; постановка і консультації щодо ведення бух�
галтерського обліку на підприємстві; організація і проведення
економічного навчання з клієнтами стосовно питань кредиту�
вання, фінансування, розрахунків та ін.

Послуги з обліково�операційної роботи: розшук сум, що не
поступили на рахунок клієнта шляхом прямого виходу на бан�
ки, які обслуговують платника; підготовка і відправка запитів
за дорученням клієнтів; забезпечення клієнта необхідними нор�
мативними документами або виписками з них.

Послуги стосовно роботи з цінними паперами: підготовка
проспекту емісії; ведення реєстру акціонерів і депозитарна
діяльність; андерайтинг.
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Перелік нових додаткових банківських послуг може бути
продовжений. Проте вже з наведеного видно, що банки на сьо�
годнішній день є, по суті, центрами державного і приватного
бізнесу.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення понятть „банківський продукт”, „банківська

послуга”, „банківська операція. Поясніть різницю між цмим по�
няттями.

2. Проаналізуйте існуючі підходи до визначення ієрархії термінів
банківський продукт, послуга та операція.

3. Дайте визеачення поняттю „споживча вартість” та аргументуйте
її наявність у товарах банку.

4. Охарактеризуйте еволюцію форм і способів розрахунків.
5. Проаналізуйте розвиток депозитних послуг банку.
6. Розкрийте обєктивність еволюції форм кредиту і методів креди�

тування.
7. Перечисліть додаткові послуги банку.

Теми для рефератів
1. Основні підходи до класифікації банківських послуг.
2. Причини та шляхи подолання нерозвинутості продуктового ряду

українських банків.
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1.5. Основні напрямки діяльності сучасного
комерційного банку

1.5.1. Формування ресурсів комерційного банку.

Поняття капіталу банку
Капітал банку – це власні кошти засновників і акціонерів

банку, внесені ними на свій ризик з метою одержання доходу.
Можна виділити дві групи капітальних рахунків: акціонер�

ний капітал і довгострокові зобов’язання банків.
Акціонерний капітал складається з простих і привілейова�

них акцій, надлишкового капіталу і нерозподіленого прибутку.
Банківські привілейовані акції бувають: безстроковими – не

мають терміну погашення і не можуть бути пред’явленими до
викупу за вимогою власника; конвертованими – містять засте�
реження про їх обмін на визначену кількість простих акцій; з
обмеженим терміном, коли акції викуповуються банками після
визначеної дати.

Статутний фонд банку цілком формується за рахунок
внесків учасників – фізичних і юридичних осіб у виді коштів і
інших об’єктів власності і служить забезпеченням зобов’язань
банку.
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Власний капітал брутто – сума усіх фондів і нерозподіле�
ного прибутку по балансу; капітал нетто – капітал брутто мінус
вкладення в господарську діяльність інших підприємств, вит�
рати майбутніх періодів і збитки.

 Складові частини регулятивного капіталу.
Основний капітал (1 го рівня):
1. Фактично оплачений зареєстрований статутний фонд. За

підсумками року коректується на індекс девальвації або реваль�
вації гривні.

2. Відкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нероз�
поділеного прибутку (резерви, що відбиті банком у фінансових
звітах): дивіденди, спрямовані на збільшення статутного фон�
ду; емісійні різниці (ціна продажу акцій мінус номінал); ре�
зервні фонди, створені для покриття ризиків; прибуток мину�
лих періодів.

Ці елементи включаються в капітал 1 рівня, якщо: відраху�
вання в резервні фонди зроблені з прибутку після оподаткову�
вання; призначення резервів і рух коштів по цих резервах
відбито в звітності банку.

3. Мінус – недосформовані резерви під можливі збитки по
операціях, нематеріальні активи за мінусом зносу; капітальні
вкладення в нематеріальні активи; збитки поточного року і
минулих років.

Додатковий капітал (2�го рівня.):
1. Резерви під стандартну заборгованість банків.
2. Резерви під стандартну заборгованість клієнтів по кредит�

них операціях.
3. Результат переоцінки статутного капіталу.
4. Результат переоцінки основних засобів.
5. Прибуток поточного року.
Субординированный борг –  кошти, що не можуть бути

узяті з банку раніш чим через 5 років. Включається до складу
регулятивного капіталу при умовах: є цілком оплаченим; не
може бути погашений з ініціативи власника; може вільно ви�
користовуватися для покриття збитків банку; дозволяє
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відстрочку у виплаті відсотків по внеску, при недостатній при�
бутковості банку.

Поняття і класифікація депозитів.
ДЕПОЗИТ – економічні відносини з приводу передачі

коштів клієнта в тимчасове користування банку.
Класифікація депозитів може будуватися по наступних оз�

наках:
По термінах використання
Депозит до запитання являє собою кошти, що можуть бути

затребувані в будь�який момент без попереднього повідомлен�
ня банку з боку клієнта. До них відносяться гроші на розрахун�
кових, поточних, бюджетних рахунках. Пов’язаних з потребою
здійснювати розрахунки або цільове використання грошей (по�
точний рахунок з овердрафтом, контокоррент).

До депозитів до запитання відносяться:
1. Кошти на розрахункових і поточних рахунках клієнтів;
2. Кошти на кореспондентських рахунках банків ЛОРО.

Кредитове сальдо на ЛОРО рахунку означає наявність у банку
ресурсів іншого банку. Кредитове сальдо по НОСТРО рахунку
означає перевищення списаних сум над зарахованими, і, відпо�
відно, залучення в оборот ресурсів іншого банку.

3. Кошти фондів різного призначення в період їхньої витрати;
4. Кошти в розрахунках.
СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ – це депозити, запозичені банка�

ми на певний строк і передбачають передачу на цей термін
коштівв у повне розпорядження банку і їхнє вилучення в будь�
який момент після закінчення цього терміну.

Особливості строкових депозитів: не можуть використову�
ватися для розрахунків; по внесках сплачується фіксований
відсоток; визначається більш низька норма обов’язкових ре�
зервів.

Різновидами строкових депозитів є:
ОЩАДНІ ВКЛАДИ, що служать для накопичення коштів

і оформлюються видачею вкладникові свідотства про наявність
внеску – ощадної книжки.
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СЕРТИФІКАТ – письмове свідчення банку про внесок
коштів, що засвідчує право вкладника на одержання після закін�
чення встановленого терміну суми внеску і відсотків по ньому.

ОЩАДНИЙ сертифікат видається тільки фізичним особам,
має фіксований термін погашення і тверду процентну ставку.

ДЕПОЗИТНИЙ сертифікат призначений для юридичних
осіб і має фіксований термін погашення і тверду процентну
ставку.

НЕ ДЕПОЗИТНІ ДЖЕРЕЛА РЕСУРСІВ.
Міжбанківський ринок – частина ринку позичкових капі�

талів, де тимчасово вільні кошти залучаються і розміщаються
банками між собою. Ресурси, що обертаються на цьому ринку,
мають, як правило, короткостроковий характер, відрізняються
оперативністю надання і більш високою вартістю в порівнянні
з депозитними джерелами. Ресурси  використовуються в основ�
ному для підтримки поточної ліквідності, рідше для формуван�
ня кредитного потенціалу банку.

Види міжбанківського кредиту.
Кредит на основі разового договору;
Кредит за генеральною угодою про співробітництво на рин�

ку МБК;
Заброньовані залишки коштів на кореспондентському ра�

хунку банків;
Платіжний кредит у формі овердрафта на кореспондентсь�

кому рахунку;
У міжбанківській практиці використовується поняття –

депозити запозичені –  DEPOSITS TAKEN і депозити розмі�
щені – DEPOSITS LENT.

В світі найбільше визнання одержали довідкові ставки роз�
міщення коштів на Лондонському міжбанківському ринку
LIBOR (London interbank offerd rate). Ця ставка використо�
вується як основа при встановленні ставок по міжбанківських
і комерційних кредитах – LIBOR + маржа. Рідше використо�
вується ставка LIBID (London interbank bid rate) – ставка залу�
чення міжбанківських депозитів на Лондонському ринку.
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Питання для самоконтролю
1. Джерела ресурсів комерційного банку – класифікація та економ�

ічна характеристика.
2. Власні ресурси банку. Значення та функції власного капіталу.
3. Економічний зміст та класифікація банківських депозитів.
4. Депозитна політика банку.
5. Система страхування депозитів.
6. Практика здійснення операцій з міжбанківського кредитування.
7. Економічний зміст та особливості не депозитних джерел форму�

вання ресурсів комерційного банку.

Теми для рефератів
1. Методи та показники оцінки достатності капіталу, що викорис�

товуються українськими банками.
2. Порядок випуску та оформлення сертифікатів.
3. Рефінансування комерційних банків Національним банком України.

1.5.2. Організація банківського кредитування

КРЕДИТ – це рух грошового капіталу, надаваного в позичку
на умовах зворотності й за плату у вигляді відсотка. Джерелами
кредиту є кошти, що вивільняються з господарського кругообігу:

� кошти, призначені для відновлення основних коштів, що
накопичують у формі амортизації;

� частина оборотного капіталу, що вивільняється в гро�
шовій формі у зв’язку з розбіжністю часу продажу товарів і
покупки сировини й матеріалів, необхідних для виробництва,
також у виді різниці в часі між надходженням виторгу від реа�
лізації й виплатою заробітної плати;

� грошові заощадження населення;
� капітал, запозичений із зовнішніх джерел ( з інших країн);
� грошові нагромадження держави.
Функції кредиту.
1. Перерозподільна. За допомогою кредиту вільні кошти аку�

мулюються й перетворюються в позичковий капітал і перероз�



95

Розділ 1. Комерційний банк як основний елемент банківської системи

поділяються між галузями господарства відповідно до норм
прибутку або пріоритетами розвитку економіки.

2. Функція економії витрат. З виникненням кредиту з’яви�
лися кредитні гроші – боргові зобов’язання, які витиснули з
обігу повноцінні гроші, а потім обмеживши наявний оборот,
замінивши його безготівковим.

3. Прискорення концентрації й централізації капіталу. Усп�
ішно працюючі галузі мають можливість залучати кошти в
більших обсягах і на кращих умовах.

РОЛЬ кредиту – сприяє прискоренню обороту капіталу
шляхом зменшення витрат обігу, прискоренню формування
капіталу для виробництва, використаються як кошти регулю�
вання економіки.

У відмінності від функціонуючого капіталу, що приймає
послідовно грошової, виробничу й товарну форми Д...� Т – ...П –
...Т’ �...Д’, позичковий капітал постійно перебуває в грошовій
формі тому що пов’язаний з наданням грошей у позичку і їхнє
повернення з відсотками.

ФОРМА КРЕДИТУ – визначається сукупністю наступних
ознак: характер об’єкта (ТМЦ, виробничі витрати, платіжні кре�
дити) і суб’єкта кредитної угоди, рівнем і джерелом сплати
відсотка. Розрізняють форми: банківський, комерційний, дер�
жавний, споживчий, міжгосподарський і міжнародний кредит.

При традиційній формі банківського кредиту об’єктом уго�
ди є грошова позичка, що переходить у тимчасове користуван�
ня від кредитора (банку) до позичальника, що використає її на
придбання необхідних товарів і послуг.

Нові, не традиційні форми банківського кредиту були
пов’язані зі зміною або об’єкта, або суб’єктів угоди.

Необхідність відновлення виробничих потужностей у
зв’язку з появою більше сучасного й зробленого встаткування,
а також непосильна для багатьох суб’єктів господарювання ка�
піталомісткість процесу придбання й заміни старих машин на
нові, визначили розвиток лізингової форми кредитування.
Лізингова форма кредиту реалізувалася шляхом придбання
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банком устаткування, необхідного конкретному підприємству,
і передачі йому цього встаткування в довгострокову оренду на
умовах поетапного викупу з урахуванням амортизації й лізин�
гового відсотка.

Лізинг, маючи ряд переваг для позичальника в порівнянні
із традиційним банківським кредитом, став його  альтернати�
вою при формуванні основного капіталу підприємства. У ре�
зультаті об’єкт кредиту трансформувався із грошової форми в
товарну.

Банківський кредит традиційно бере участь у формуванні
оборотного капіталу підприємства в більшому розмірі, чим у
формуванні основних коштів. Своєрідною альтернативою бан�
ківському кредиту в поновленні оборотних коштів підприєм�
ства стали факторингові послуги банку. Сутність факторинго�
вої угоди укладається в придбанні банком дебіторської
заборгованості підприємства (або неоплачених рахунків й
інших платіжних документів за відвантажену продукцію).

У рамках традиційних і знову виникаючих форм кредит�
них відносин розвиваються й окремі види кредитів. Розвиток
видів кредиту відбувався в першу чергу за ознаками об’єктів
кредитування й характеру забезпечення. При цьому виникали
різні варіанти комбінації даних класифікаційних ознак при
наданні конкретного банківського кредиту.

Залежно від поточних потреб клієнта, об’єктом кредиту�
вання ставали різні види активів. Можливості клієнта по надан�
ню забезпечення кредитуємого заходу визначали активи, пере�
дані в заставу банку (застава нерухомості, устаткування,
дебіторської заборгованості, очікуваного доходу й т.д.).

Можна виділити ще ряд ознак, що визначають вид банкі�
вського кредиту. Це терміновість, цільове призначення, методи
кредитування й т.д. Для нас же важливо підкреслити, що ко�
жен вид банківського кредиту націлений на задоволення пев�
них запитів позичальника, що враховують як його потреби в
ресурсах, так і його можливості по їхній оплаті й поверненню.
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Комерційний кредит – це кредит, надаваний господарськи�
ми організаціями друг – другові у вигляді відстрочки платежу
за продані товари.

Банківський кредит пов’язаний з емісією грошових знаків
в обіг, з акумулюванням тимчасово вільних коштів одних
суб’єктів економіки й наданням їх іншим.

Сутність споживчого кредиту становлять відносини, при
яких населення є позикоодержувачем.

Державний кредит являє собою сукупність кредитних
відносин, у яких позичальником виступає держава, в особі його
вповноважених органів, а кредиторами фізичні і юридичні осо�
би.

Особливістю міжгосподарського кредиту є те, що учасника�
ми кредитних відносин є господарства однієї системи, у рам�
ках якої й створюються ресурси для кредитування (виступає в
грошовій і натуральній формах).

Міжнародний кредит являє собою тимчасову передачу ре�
сурсів одних країн для використання іншими країнами з метою
поглиблення міжнародного подолу праці й спеціалізації.

ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ – терміновість,
платність, зворотність.

Терміновість означає, що кредит повинен бути повернутий
у строго певний строк тому що від дотримання даного прин�
ципу залежить:

1. Нормальне забезпечення суспільного відтворення кошта�
ми.

2. Забезпечення ліквідності самого банку.
3. Можливість одержання позичальником нових кредитів і

відсутність штрафних виплат.
Платність – позичальник вносить плату за тимчасове за�

позичення в банку коштів.
Відповідно до принципу кредитування – платності – пози�

чальник вносить плату за тимчасове запозичення в банку
коштів. Плата за кредит визначається наступними факторами:
ставка рефінансування Центрального банку; ставка на ринку
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міжбанківських кредитів; ставка, виплачувана банком по вне�
сках клієнтів; структура кредитних ресурсів банку; попит на
кредит; ступінь ризику не повернення позички; стабільність
грошового обігу й темпи інфляції.

ПРОСТІ ВІДСОТКИ
Для повної кількості років  – S = P *(1+ni), де
S  – нарощена сума наприкінці строку;
P – первісна сума довга;
N – строк позички;
i – процентна ставка.
Визначити % і суму накопиченого боргу по позичці в 50000 грн.,

виданої на 3 роки під 22% річних.
S = 50000 (1+3*0,22) = 83000 – загальна сума боргу; сума

нарахованих відсотків 83000�50000 = 33000.

Для не повної кількості років %100*360
**

����

����� inP
S �

Визначити % і суму накопиченого боргу по позичці в 50000
грн., виданої на 3 місяці під 22% річних.

S = 50000 грн. * 90 днів * 22% / 360 днів * 100%. = 2750 грн.
СКЛАДНІ ВІДСОТКИ – виплачуються не відразу після

їхнього нарахування, а приєднуються до суми основного бор�
гу. S = P *(1+i)n, де n – кількість періодів нарахування відсотків.
S = 50000 * (1+0,22)3 = 90792,4 грн, % = 90792,4�50000 = 40792,4.

Можливий варіант, коли необхідно визначити розмір
позички яку необхідно видати сьогодні, щоб через певний
строк одержати назад суму S, при нарахуванні відсотків по
ставці –i.  P = S / 1+ni.

Через 90 днів позичальник повинен сплатити 20000 грн.
Кредит виданий під 20% річних. Визначити первісну суму бор�
гу (у році 360 днів).

Р = 20000 / 1+(90/360)*0,2 = 19047,62. Доход банку –
20000�19047,62 = 952,38.

Реальна ставка – це ставка на майбутній період, що відби�
ває прогноз економічного росту на період вкладення засобів.



99

Розділ 1. Комерційний банк як основний елемент банківської системи

Розрахунок майбутньої вартості грошей виробляється по фор�

мулі ��
�

��
� 	�

100
1 rPVFV  PV – теперішня вартість інвестицій,

FV – майбутня вартість,  r – ставка % річних, n – періоди вкла�
дення засобів (роки).

Реальна ставка повинна коректуватися на рівень інфляції.
Ставка, що враховує темпи економічного росту і темпи інфляції
називається номінальної без ризиковою ставкою

100*1
1

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�
��

n

PV
FVr

ПРИКЛАД. Інвестор вкладає 100000 грн. на 1 рік. Очікувані
темпи економічного росту – 4,5%, темпи інфляції – 8%, ризик
не повернення грошей банком – 2%. Визначити базову ставку.

1. Сума до повернення з урахуванням темпів економічного
росту: 100000*(1+0,045) = 104500.

2. З урахуванням темпів інфляції 104500*(1+0,08) = 112860.
Номінальна без ризикова ставка  r1 = ((112860:100000)�1)*100
= 12,86%.

3. Оскільки ризик не повернення грошей банком – 2%, інве�
стор упевнений у поверненні 98000.  Звідси, базова ставка скла�
де:

r1 = ((112860:98000)�1)*100 = 15,16%.
Оцінка кредитоспроможності позичальника
Рейтингова оцінка кредитоспроможності позичальника виз�

начається шляхом присвоєння певної кількості балів по ряду
оціночних показників і наступного підсумовування набраних
балів. Бальній оцінці, як правило піддаються наступні характе�
ристики підприємства.

Середньомісячні залишки коштів на рахунках, відкритих у банку.
Обсяг середньомісячних кредитових оборотів по цих рахунках.
Кредитна історія підприємства.
Ділова репутація позичальника.
Фінансові коефіцієнти.
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При оцінки рейтингу просить услуги, що, оцінюються.
Вид пропонованого забезпечення.
Строки й схеми погашення боргу.
Аналіз фінансової звітності підприємства.

�A�D��*,A 
*��A+A_�[Q   
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ПРИКЛАД
На підставі наявної інформації скласти прогнозний баланс

і звіт про прибутки й збитки підприємства, визначити потребу
в зовнішніх джерелах фінансування й клас кредитоспромож�
ності підприємства. Оцінку кредитоспроможності зробити на
підставі наступних рейтингових шкал.



101

Розділ 1. Комерційний банк як основний елемент банківської системи


 ���������� 
 �������# 
 ��������( 
1 ���� 2 ���� 3 ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 1 ���� 2 ���� 3 ���� 
���	9 

0,6 
0,4 – 
0,6 

���9 
0,4 

���	9 
1,5 

1,3 – 
1,5 

1 – 
1,3 

���	9 
0,5 

0,3 – 
0,5 

���9 
0,3 

������� ����"����� � !���& 
40 30 30 

Клас кредитоспроможності визначається як сума добутків
рейтингу кожного показника на клас кредитоспроможності.

1 клас – 100 – 150 балів; 2 клас – 151 – 250 балів; 3 клас –
більше 250 балів.

Компанія планує одержати річний доход від реалізації про�
дукції в розмірі 3,4 млн. грн., реалізація протягом року
здійснюється рівномірно. За два попередні роки річні доходи
складали 2,8 млн. грн., та 3,0 млн. грн. відповідно

� Кошти плануються в розмірі двотижневої потреби на си�
ровину й матеріали.

� Оборотність дебіторської заборгованості – 60 днів.
� Оборотність виробничих запасів – 8 оборотів у рік.
� Основні кошти, з урахуванням амортизації, 500 тис. грн.
� Кредиторська заборгованість по товарних операціях пла�

нується в розмірі місячної закупівлі сировини й матеріалів.
� Інша кредиторська заборгованість – 3% обсягу реалізації.
� Банківські позички – на кінець звітного року – 50 тис. грн.,

ліміт кредитування на наступний рік становить 250 тис. грн.
� Довгострокові позики на кінець року  – 300 тис. грн.,

планується до погашення в наступному році – 75 тис. грн.
� Нерозподілений прибуток на момент розрахунку – 500

тис. грн., у плановому році – 8% від обсягу реалізації (дивіден�
ди не виплачуються).

� Акціонерний капітал – 100000 грн. не змінюється.
� Собівартість реалізованої продукції – 60% обсягу реалізації.
� Витрати на сировину й матеріали – 50% собівартості ре�

алізованої продукції.
� Податок – 50% оподатковуваного прибутку.
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Рішення

Оцінка кредитоспроможності підприємства.
К абсолютної ліквідності = 42500 / 250167+187000 = 0,097

(3 клас)
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До покриття = 42500+566667+425000 / 250167+187000+225000
= 1,56 (1 клас)

До автономії = 872000 / 1534167  = 0,54 (1 клас)
Підсумкова бальна оцінка = 40 балів*3 клас +30 балів*1 клас

+30 балів*1 клас = 180 балів – 2 клас кредитоспроможності.
Прогноз грошового потоку.

)������# '���"��� ��"��&���� 
T1 T2 T3 

1. ,������ �&� 
�� �����"���( 
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 2800000 3000000 3400000 
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(�,$) 

(,$1+,$2+,$3) : 3 3066667 
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�&�� ([�) 

[(,$2/,$1)+(,$3/,$2) 
: 2] 
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6. '�����"����� 
����9���# 
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 187000 

7.'�����"������ 
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���. 4 + ���. 5 – ���. 6 3759134 
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Питання для самоконтролю
1. Економічна сутність, форми та види банківського кредиту.
2. Поняття і критерії оцінки кредитоспроможності позичальника.
3. Поняття та характеристика форм забезпечення кредиту.
4. Розрахунок вартості кредиту.
5. Управління кредитним ризиком.
6. Елементи системи кредитування та їх особливості на сучасному етапі.
7. Організація кредитної роботи в банку. Кредитна політика банку.
8. Оцінка кредитоспроможності позичальників�фізичних осіб.
9. Перспективи розвитку кредитних відносин в Україні.
10. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності.
11. Формування резервів під кредитні операції.
12. Страхування у сфері кредитних правовідносин.

Теми для рефератів
1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника
2. Система „скорінгу”
3. Оцінка грошових потоків підприємства�позичальника.

Завдання для практичної роботи
1. Банк надав своєму позичальникові можливість погасити кредит

в 800000 грн. протягом 3 років шістьома рівними платежами з
виплатою 8% (простих) річних. Визначити суму відсотків, вип�
лачену банку позичальником.

2. Банк видав позичку у розмірі 500 тис. грн. на три квартали за
простою ставкою, яка у першому кварталі склала 30% річних, а в
кожному послідуючому зростала на 10%. Визначте суму що пога�
шається та суму відсотків, що сплачуються по позичці.

3. Визначити процентні витрати банку по депозитній операції за
умови, що депозит прийнятий на термін з 1.04.02. по 1.06.02. у
сумі 15 тис. грн., під 15% річних.

4. Визначити процентний доход банку, який  видав кредит у сумі
100 тис. грн. терміном з 2.04.02. по 1.06.02. під 40% річних. В році
360 днів, у місяці 30 днів.

5. Визначити процентний доход банку, який  видав кредит фірмі в
сумі 100 тис. грн. на 2 роки під 40% річних. Через півроку ставка
була встановлена в розмірі 35% річних,  ще через півроку –30%
річних.
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6. Визначити процентний доход банку, який дав кредит позичаль�
нику в сумі 10 тис. грн. терміном на 1 рік під 40%. Через 3 місяці
ставка була знижена до 20% річних.

7. Визначити процентні доходи банку, який видав кредит 500 тис.
грн. під 30% річних терміном на 2 роки. Через 1,5 року ставка
була підвищена до 40% річних.

8. Визначити процентний доход банку, який видав 150 тис. грн. на
1 рік 25% річних із правом його дострокового погашення. Через
3 місяці позичальник погасив 25 тис. грн., а суму, що залишила�
ся, після закінчення року.

9. Визначити процентні доходи банку за весь період кредитування,
якщо банк видав 120 тис. грн. кредиту терміном на 2 роки під
15% річних із правом його дострокового погашення. Через півро�
ку позичальник погасив 80 тис. грн., а суму, що залишилася, на�
прикінці терміну кредитування.

10. Визначити суму процентних виплат банку, який  прийняв депо�
зит у 10000 грн. під 5 складних відсотків, терміном на 3 роки.
Період нарахування відсотків складає 1 рік.

11. Інвестор має 6000 грн. Через два роки йому необхідно мати
22000 грн. Банк 1 пропонує йому придбати на 2 роки депозит�
ний сертифікат з нарахуванням 25 складних відсотків покварталь�
не. Банк 2 пропонує розмістити кошти на 2 роки на терміновий
вклад під 90 складних відсотків з періодом нарахування 1 рік.

12. Визначте суму відсотків, що сплачуються по позичці  у розмірі
500 тис. грн. на три квартали за простою ставкою, яка у першому
кварталі склала 30% річних, а в кожному послідуючому зростала
на 10%.

13. Фірма планує отримати річний дохід від реалізації продукції у
розмірі 2750 тис. грн., за два минули роки суми доходу від реа�
лізації складали 2150 тис. грн. та 2550 тис. грн..
Грошові кошти плануються у розмірі місячної потреби на сиро�
вину та матеріали.
Дебіторська заборгованість обертається 9 раз на рік.
Виробничі запаси – 89 тис. грн.
Основні засоби, з урахуванням амортизації, – 55 тис. грн.
Кредиторська заборгованість планується у розмірі 7% від об’єма
реалізації.
Банківські позички – на кінець звітного періоду – 180500 грн.
Довгострокові позички на кінець року – 300 тис. грн.
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Прибуток планового року – 9% від об’єма реалізації.
Статутний капітал 120000 грн. не змінюється.
Собівартість реалізованої продукції – 55% об’єма реалізації.
Витрати на сировину та матеріали – 45% собівартості реалізова�
ної продукції.
Податок на прибуток 25%
Визначити потребу у зовнішніх джерелах фінансування та мож�
ливість надання позики на підставі оцінки кредитоспроможності
підприємства.

14. На підставі даних балансу підприємства (завдання 13) розраху�
вати розмір обігових активів, сформованих за рахунок власних
коштів.

15. Розрахуйте загальний коефіцієнт оборотності оборотних активів
та виявіть додаткову потребу у їх збільшенні, якщо відбудеться
зниження швидкості обігу оборотних активів на 2%.

16. Розрахуйте прогнозований грошовий потік підприємства.
17. Розрахуйте показник рентабельності продажу (відношення чис�

того прибутку до чистої виручки) та визначте його зміну при
зниженні ставки податку на прибуток на 4%.

18. Визначте прибутковість активу та капіталу підприємства.
19. Складіть аналітичну записку та запропонуйте заходи щодо по�

кращення фінансового стану підприємства.

Рекомендована література:
1. Финансово�кредитный словарь. М.: Финансы и статистика, 1988.

– том 3.
2. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Банковский и

биржевой научно�исследовательский центр, 1992. – С. 324.
3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и

операции.
 – М.: ИПЦ «ВАЗАР�ФЕРРО», 1994. – С.287.
4. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь:
АО «Тарнекс», 1993. – С. 201.
5. Ширінська Е.Б. Операції комерційних банків і зарубіжний досвід.

– М.: «ФиС», 1993. – С. 97.
6.Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку

і критерії його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. – 2003.
– № 3. – С. 31.
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7. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. –
2�ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 138 – 167.

8. Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
банків: Постанова Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 зі зміна�
ми і доповненнями від 19.03.2003.

9. Кігель В. Про визначення оптимального кредитного портфеля
банку в умовах ризику неповернення коштів позичальниками //
Вісник НБУ. – 2003. – № 1. – С. 15�16.

10. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. –
2�ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 181.

1.5.3. Організація грошового обігу і безготівкових
розрахунків

Закон грошового обігу був сформульований К. Марксом
приблизно так – сума грошей у обігу прямо пропорційна сумі
цін товарів (у тому числі проданих у кредит, а також платежів,
термін яких не наступив за винятком тих, що взаємно погаша�
ються) і зворотньо пропорційна швидкості обороту грошей.

Сьогодні функція попиту на гроші визначається великим
переліком перемінних таких як: валовий внутрішній продукт;
швидкість обороту грошей; процентні ставки по депозитах;
рівень цін; якісні показники економічного розвитку країни.

Функція пропозиції грошей визначається наступним пере�
ліком перемінних: рівень грошових доходів населення; дефіцит
(профицит) бюджету; співвідношення готівкового і безготівко�
вого оборотів; обсяг реальних кредитних ресурсів.

Грошовий обіг здійснюється по наступних каналах та між
такими суб’єктами економіки:

� центральним і комерційним банками;
� центральним банком і державою;
� комерційними банками;
� підприємствами й організаціями;
� банками і підприємствами;
� банками і населенням;
� державою підприємствами і населенням;
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� підприємствами і населенням;
� фізичними особами;
� банками й іншими фінансовими інститутами.
Розрахунки –  це обмін інформацією між платником і одер�

жувачем грошей, а також фінансовими посередниками�банка�
ми про порядок і способи погашення зобов’язань, або процес
врегулювання взаємних розрахункових претензій.

Платіж – безвідклична і безумовна передача грошей плат�
ником одержувачу, що завершує процес розрахунків, або акт,
яким суб’єкт звільняється від боргу.

Платіжне доручення – розпорядження власника рахунка
обслуговуючому його банку перевести визначену грошову суму
на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому
банку. Ініціатором платежу виступає платник.

Розрахунки по відкритому рахунку (планові платежі) – за�
стосовуються контрагентами, зв’язаними постійними відноси�
нами, при рівномірних, постійних, у ряді випадків взаємних
поставках.  Платежі на адресу постачальника здійснюються не
по кожному відвантаженню продукції окремо, а за обговорений
період часу (наприклад, раз у 3�5 днів).

Кліринг – спосіб безготівкових розрахунків, заснований на
заліку взаємних вимог і зобов’язань сторін. Кожному учаснику
на період заліку відкривається окремий активно�пасивний ра�
хунок. По дебету списуються суми, що належать іншим учас�
никам заліку, по кредиту відбивають суми, що надходять від
інших учасників заліку.

Інкасова форма розрахунків.
При інкасовій формі розрахунків, банк зобов’язується на

підставі представлених клієнтом документів одержати належні
йому грошові кошти.

Чисте інкасо – одержання належних клієнту коштів по
різних грошових зобов’язаннях (вексель, чек).

Документарное інкасо – одержання належних клієнту
коштів на підставі комерційних документів (транспортні і стра�
хові документи, що підтверджують відвантаження товарів).
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Акредитив – це зобов’язання банка провести за дорученням
і відповідно до вказівок клієнта оплату платіжних документів
постачальника в межах визначеної суми і терміну, при пред�
ставленні в банк обговорених документів. Зобов’язання банку
по акредитиву є самостійним і не залежить від правовідносин
сторін за комерційним контрактом.

Відкличний акредитив може бути змінений або анульова�
ний банком�емітентом у будь�який момент без попереднього
повідомлення бенефициара (антипод – безвідкличної акреди�
тив).

Трансферабельный акредитив – бенефициару надається
право давати доручення банку про те, що акредитивом може
цілком або частково користуватися одне або декілька інших осіб
(другі бенефициары).

Револьверний акредитив – у міру використання акредити�
ва, його сума автоматично відновлюється після кожної випла�
ти в межах загальної встановленої суми ліміту і терміну його
дії. Може вказуватися термін використання ліміту (наприклад,
один раз на місяць).

Покриті – акредитиви при виставлянні яких, банк�емітент
попередньо надає в розпорядження виконуючому банку кош�
ти в сумі акредитива на термін дії зобов’язань банка�емітента з
умовою їхнього використання тільки для виплат по акредити�
ву. Покриття забезпечується шляхом кредитування сумою ак�
редитива кореспондентського рахунка.

НБУ встановлює загальний порядок проведення касових
операцій, правила формування, збереження, перевезення гро�
шей, визначення їхньої придатності, порядок заміни і знищен�
ня грошей.

Установлено наступні правила по операціях з готівкою:
� Лімітування залишків грошей у касі.
� Використання готівки по цільовому призначенню.
� Порядок інкасації виторгу.
� Порядок видачі готівки під звіт.
� Порядок оформлення касових операцій.
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Ліміт каси (підприємцям не встановлюється) – граничний
розмір готівки, котрий установлюється банком і може залишатися
в касі підприємства на кінець робочого дня. Установлюється бан�
ком на підставі заявки�розрахунку підприємства з урахуванням:

� режиму і специфіки роботи підприємства;
� віддаленості підприємства від банку;
� обсягу касових оборотів підприємства;
� установлених термінів і порядку здачі  виторгу;
� тривалості операційного дня банку;
� можливістю інкасації виторгу через вечірню касу банку.

Питання для самоконтролю
1. Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків.
2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та вимог�дору�

чень.
3. Розрахунки чеками.
4. Акредитивна форма розрахунків.
5. Організація готівкового обігу.
6. Міжбанківські кореспондентські відносини.

Теми для рефератів.
1. Розрахункові операції з векселями.
2. Платіжні системи.
3. Розрахунки із застосуванням платіжних карток.
4. Організація міжбанківських розрахунків.
5. Здійснення та оформлення операцій з приймання та видачі готівки.
6. Порядок оформлення розрахункових документів.

Рекомендована література:
1. Банківські операції: Підручник: Навчальне видання. – 2�е вид.,

випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476с
2. Бухвальд Б. Техника банковского дела: Справочная книга и ру�

ководство к изучению банковских и биржевых операций. — М.:
АО «ДИС», 1993.

3. Вступ до банківської справи: Навчальний посібник: Навчальне ви�
дання:. – К.: Лібра, 1998. – 344с
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4. Заутер В., Усоскин В., Шваб С. Банковская система и рынки кре�
дита. – Frankfurt am Main: Bankakademie�Verlag GmbH,1996.�178c.

5. Інструкція «З організації перевезення валютних цінностей та інка�
сації коштів в установах банків України»: затв. постановою Прав�
ління Національного банку України 03.12.2003 р. № 520

6. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті»: затв. постановою Правління Національного банку Украї�
ни 21.01.2004р. № 22

7. Інструкція «Про касові операції в банках України»: затв. постано�
вою Правління Національного банку України 14.08.2003р. № 337

8. Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн..2:
Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит:
Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 392с

9. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій: На�
вчальне видання. – К.: МАУП, 1999. – 112с

10. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально�методичний по�
сібник: Навчальне видання. – К.: КНЕУ, 2000. – 160с

1.5.4.  Організація проведення валютних операцій
USD – американський долар ($); GBP – британський фунт

(?); DEM – німецька марка; CHF – швейцарський франк; FRF
– французький франк; RUR – російський рубль; UAH� украї�
нська гривня; ЕUR – євро (ˆ).

Котирування валюти.
Валютним котируванням називається визначення курсу

валюти або визначення пропорцій обміну валют.
При котируванні розрізняють базову валюту (база коти�

рування) і котируєму валюту (валюта котирування) Базою є
валюта, прийнята за одиницю

Котируєма валюта показує ціну одиниці базової валюти.  У
діловій інформації використаються наступні позначення:

 ��"��� 
�����>�� 
USD/RUR = 30,6036 USD RUR 

Історично склалося два види котирування іноземної валю�
ти стосовно національного – пряма й непряма. При прямому
котируванні курс одиниці іноземної валюти (база) виражаєть�
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ся в національній валюті. При непрямому котируванні за оди�
ницю прийнята національна валюта, курс якої виражається в
певній кількості іноземних грошових одиниць.

На валютному ринку банки використають двох�сторонні
валютні котирування:

BID – курс покупки базової валюти;
OFFER – курс продажу базової валюти.
ПРИКЛАД 1. Непряме котирування Нью�Йорк – Франк�

фурт

Bid Offer USD/DEM 
1,5520 1,5530 

За одиницю прийнята національна валюта США – долар.
Банк у США придбає 1 дол., заплативши 1.5520 марок, а про�
дає, бажаючи одержати 1.5530 марок. Різниця між сторонами
котирування – МАРЖА, забезпечує прибуток по конверсійних
операціях.

ПРИКЛАД 2. Пряме котирування Нью�Йорк – Лондон

Bid Offer GBP/USD 
1,6427 1,6437 

Банк у США придбає базову валюту 1 фунт, заплативши
1.6427 дол., а продає, бажаючи одержати 1.6437 дол.

Крос – курс
Котирування валют звичайно базується на КРОС�КУРСІ –

співвідношенні між двома валютами, що випливає з їхнього
курсу до третьої валюти.

ПРИКЛАД
Знайти крос�курс DEM/CHF, якщо USD/CHF = 1,2810;

USD/DEM = 1,5350.

8345.0
5350,1
2810,1

*
* ����

CHF
DEM

USDCHF
DEMUSD

DEM
USD
CHF
USD
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Висновок: Якщо долар США є базою котирування для обох
валют, то для знаходження їхнього крос�курсу варто розділити
доларові курси цих валют. (аналогічно, якщо долар є валютою
котирування для обох валют).

При розрахунку крос – курсу для валют із прямим й
непрямим котируванням до долара (долар є базою котиру�
вання тільки для однієї з валют), для розрахунку крос – кур�
су необхідно перемножити доларові курси двох котируємих
валют.

ПРИКЛАД

4130,25350,1*5720,1* ���
DEM
GBP

DEM
USD

USD
GBP

Знайти крос�курс GBP/DEM, якщо GBP/USD = 1.5720 (за
одиницю прийнятий не долар); USD/DEM = 1.5350 (за оди�
ницю прийнятий долар).

Для розрахунку маржі при визначенні кросу�курсу викори�
стається наступний підхід.

Для котирувань валют, де долар прийнятий за базу котиру�
вання.

Розрахувати крос курс DEM/CHF, якщо

Для розрахунку кросу�курсу для валют із прямою й непря�
мим котируванням до долара використається наступне прави�
ло.
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ПРИКЛАД
Визначити GBP/DEM

Іноді здійснюючи конвертацію однієї валюти в іншу вигід�
ніше використовувати не безпосередню конвертацію, а через
якусь третю валюту. Наприклад. Фірма має 500000 євро й хоче
купити рублі. Яким образом фірмі вигідніше зробити конвер�
тацію, якщо банк дає наступні валютні котирування.

 bid offer 
EUR/ USD 1,2264 1,2325 
EUR/ UAH 6,5800 6,6129 
USD/ UAH 5,5300 5,5411 
USD RUR 29,0000 29,1450 

EUR/ RUR 34,6500 34,8233 
RUR/ UAH 0,1795 0,1799 

1. EUR >RUR = 500000*34,65 = 17 325 000 RUR
2. EUR>USD = 500000*1,2264 = 613 207,5 USD
3. USD>RUR = 613207,5*29 = 17 783 018,9 RUR – на 458

018,9 RUR більше порівняно з першою конвертацією.
4. EUR>UAH = 500000*6,58 = 3 290 000 UAH
5. UAH>RUR = 3290000 / 0,1799 = 18 292 106,6 RUR – на

967 106,6 RUR більше порівняно з першою конвертацією.
Валютна позиція
При здійсненні валютної операції, банк купує одну й про�

дає іншу валюту. Здобуваючи вимоги в одній валюті, він бере
на себе зобов’язання в іншій. У результаті в активах і пасивах
банку з’являються дві різні валюти, курс яких може змінюва�
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тися незалежно друг від друга, приводячи до того, що в певний
момент актив може перевищити пасив й у цьому випадку банк
дістане прибуток, у зворотному випадку – збиток.

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ – співвідношення вимог і зобов’я�
зань банку в іноземній валюті. Якщо вимоги й зобов’язання
збігаються, валютна позиція вважається закритою, при не збігу
– відкритою.

Відкрита валютна позиція при якій зобов’язання по по�
ставці проданої валюти перевищують вимоги по купленій на�
зивається КОРОТКОЮ, якщо вимоги перевищують зобов’язан�
ня – ДОВГОЮ.

Створення відкритої валютної позиції може бути пред�
ставлене в такий спосіб.

D
[Q, �X�D 'D�Q, �X�D 
������ 1000000 

UAH 
��&���� ���>��� 1000000 

USD 

�����������	��� 
��&���� � ���"������ 
!���� 

1000000 
USD 

��������� /�� 1000000 
UAH 

Збіг активів і пасивів по сумах валют – відкритої позиції
немає.

Банк продає 1000000 USD за DEM за курсом  1,55 у спеку�
лятивних цілях.

D
[Q, �X�D 'D�Q, �X�D 
������ 1000000 

UAH 
��&���� ���>��� 1000000 

USD 

�����������	��� 
��&���� � ���"������ 
!���� 

1550000 
D�� 

��������� /�� 1000000 
UAH 

Банк створив відкриту валютну позицію – не збіг активів і
пасивів по сумах валют: перевищення активів над пасивами
(довга позиція) на суму 1550000 DЕМ і перевищення пасивів
над активами (коротка позиція) на суму 1000000 USD.

Будь�яка відкрита позиція означає схильність ризику
зміни валютного курсу. Припустимо, що курс долара до марки
виріс до 1,6 DEM за 1 USD. При цьому коротка позиція по
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доларі принесе банку збиток. Якщо клієнт дасть наказ здійсни�
ти перерахування 1000000 доларів, банку прийде продати
1550000 марок за зниженим курсом – 1550000/1,6 = 968750 –
збиток 1000000�968750 = 31250 доларів.

Якщо банк має довгі й короткі позиції в декількох інозем�
них банках, необхідно знайти загальний знаменник, за допомо�
гою якого можна оцінити результат проведених угод. Для цьо�
го суми довгих і коротких позицій перераховуються в одну
валюту по поточним ринковим курсам (перерахування в долар
або в національну валюту).

,DPY[�D '*)Q+A= 
X'P��* 
X�� '�*$D�
* $���� 
������ 

1000 GBP 1,55 1550 USD +1000 GBP - 1550 USD 
900 USD 1,5 1350 

DEM 
+1000 GBP -1550 USD+900 

USD = -650 USD; 
- 1350 DEM 

2000 USD 1,35 2700 CHF +1000 GBP; 
2000 USD -
650USD = + 
1350 USD 

-1350 DEM; 
- 2700 CHF. 

3600 DEM 2,4 1500 GBP + 1350 USD; 
3600 DEM-1350 
DEM = +2250 
DEM 

-1500 GBP+1000 
GBP = – 500 GBP; 
-2700 CHF/ 

Перерахування позицій у долари.
$*,WD '*)Q+A= 
*�*[
D '*)Q+A= 

X ���%�� 
��� '�����&��
���# � $ 

X ���%�� 
��� '�����&��
���# � $ 

1350 USD 1 1350 USD -500 GBP 1,55 - 800 USD 
2250 DEM 1,5 1500 USD -2700 CHF 1,35 -2000 

USD 
�D)*�  + 2850 

USD 
�D)*�  - 2800 

USD 

У результаті продажу по поточним курсам доларів і марок
за фунти й швейцарські франки, банком буде отриманий при�
буток 2850�2800 = 50 доларів.

Поточні та строкові валютні операції.
Поточні, або операції з негайною поставкою СПОТ – це

купівля�продаж валюти на умовах її поставки банками�контра�
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гентами на другий робочий день від дня укладання угоди за
курсом, зафіксованому на момент її укладання. Дата поставки
коштів на рахунок контрагента називається датою валютуван�
ня.

Сучасний розвиток електронних коштів зв’язку дозволяє
здійснювати операції на міжбанківському ринку й у більше
короткий термін. З датою валютування сьогодні ТОД за сьо�
годнішнім курсом й угоди ТОМ з датою валютування завтра.

Термінові валютні операції (ФОРВАРД) – це угоди при
яких сторони домовляються про поставку обумовленої суми
іноземної валюти через певний строк після укладання угоди за
курсом, зафіксованому в момент її укладання.

Курси по угодах СПОТ і ФОРВАРД відрізняються друг
від друга. Якщо курс по форвардній угоді нижче чим курс
СПОТ, говорять, що валюта котирується із знижкою або дис�
контом. Якщо курс форвард вище курсу СПОТ, валюта коти�
рується із премією.

Терміновий курс у якому врахована премія або знижка
називається курс АУТРАЙТ.

Знижка або премія у форвардному курсі визначається на
підставі різниці в процентних ставках по депозитах, залучає�
мим у двох різних валютах.

ФОРВАРДНИЙ КУРС (АУТРАЙТ) = КУРС СПОТ +/�
ФОРВАРДНІ ПУНКТИ.

Існує правило відповідно до якого:
Валюта з низкою ставкою (по внесках у даній валюті) за

певний період часу котирується на умовах форвард до валюти
з високої ставкою за той же період із премією.

Валюта з високою ставкою за певний період котирується на
умовах форвард до валюти з низкою ставкою за той же період
із знижкою або дисконтом.

)*(%%100*360
.*)%(%*

����������������!����	����
�����
������������!����	����
����!��������"���
�#�$%����
�����&��������

	

�

При розрахунку форвардних пунктів для двостороннього
котирування використаються формули:
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ПРИКЛАД. Розрахувати 3�х місячні форвардні пункти й
курс аутрайт для курсу USD/DEM, якщо:

)*(%%100*360
.*)%(%*
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BID OFFER  

��� �'*[ USD/DEM 1,5885 1,5890 

Трьох – місячні процентні ставки по депозитах у даних
валютах становлять

 BID OFFER 
USD 3,875% 4,125% 
DEM 5,875% 6,125% 

Форвардні пункти bid = 1,4995*(5,875�4,125)*90 /
(36000+(4,125*90)) = 0,0065

Форвардні пункти offer = 1,5005*(6,125�3,875)*90 /
(36000+(3,875*90)) = 0,0084

BID OFFER  

��� �'*[ USD/DEM 1,4995 1,5005 

�������� ������ 0,0065 0,0084 

��� DX[�Dv[ 1,5060 1,5089 

ОПЕРАЦІЇ  СВОП – являють собою валютні операції, що
сполучають покупку або продаж валюти на умовах СПОТ з
одночасним висновком зворотної угоди на строк за курсом
ФОРВАРД.

По строках валютний СВОП ділиться на три види:
Стандартний СВОП – банк здійснює першу угоду на СПОТ

й зворотну на умовах тижневого форварда.
Короткий одноденний СВОП� перша угода укладається з

датою надходження валюти завтра (ТОМ), а зворотна їй на
умовах СПОТ.

Форвардний СВОП – сполучення 2�х форвардних угод.
Наприклад, банк уклав угоду із продажу 1 млн. дол. проти
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німецької марки через 3 місяці й угоду по покупці 1 млн. дол.
проти марки зі строком одержання коштів через 6 місяців.

Завдання СВОП – створення ліквідності у відсутній валюті
при наявності іншої надлишкової валюти.

ПРИКЛАД.
Фірмі через 3 місяці необхідно здійснити платіж у доларах.

Фірма має 50000$ Фірма може розмістити на 3 місяці цю суму
в депозит у німецьких марках, а потім по угоді СВОП продати
через 3 місяці отримані з відсотками марки за долари й здійсни�
ти необхідний платіж (продаж доларів по СПОТ, покупка по
ФОРВАРД). Або фірма може розмістити коштів на доларовий
депозит. Який варіант вигідніший для фірми.

BID OFFER  

��� �'*[ USD/DEM 1,5885 1,5890 

Трьох – місячні процентні ставки по депозитах у даних
валютах становлять

 BID OFFER 
USD 3,5% 3,8% 
DEM 6,5% 6,7% 

Форвардні пункти bid = 1,5885*(6,5�3,8)*90 /
(36000+(3,8*90)) = 0,0106

Форвардні пункти offer = 1,5890*(6,7�3,5)*90 /
(36000+(3,5*90)) = 0,0126

BID OFFER  

��� �'*[ USD/DEM 1,5885 1,5890 

�������� ������ 0,0106 0,0126 

��� DX[�Dv[ 1,5991 1,6016 

Фірма продає по СПОТ 50000$ 1,5885 = 79425 DEM
Через 3 місяці ця сума зросте до 79425*0,065*3/12 =

80715,65DEM, які будуть продані за долари за форвардним
курсом 1,6016 й буде отримано 80715,65DEM / 1,6016 = 50397$.

У випадку з доларовим депозитом фірма одержить –
50000*0,035*3/12 = 437,5$ (замість 397$).

РЕПОРТ – продаж іноземної валюти на умовах СПОТ з
одночасною її покупкою на умовах ФОРВАРД.
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ДЕПОРТ – покупка валюти по СПОТ, продаж по ФОР�
ВАРД.

АРБІТРАЖНІ ОПЕРАЦІЇ – пов’язані з відкриттям валют�
ним дилером спекулятивної валютної позиції за рахунок бан�
ку з метою одержання прибутку при зміні валютного курсу.
Довга позиція (покупка) відкривається якщо очікується підви�
щення курсу валюти. Наприклад, дилер відкриває довгу пози�
цію в доларах, купуючи 1 млн. дол. за курсом USD/DEM =
1,5350. Позиція виглядає так: + 1000000 дол.    – 1535000 ма�
рок. Курс долара виріс до USD/DEM = 1,5410. Дилер продає
долари, у результаті – 1000000 дол.; +1541000 марок.  Прибу�
ток = 1541000�1535000 = 6000 марок.

Різновидом форвардних угод є ВАЛЮТНІ ОПЦІОНИ –
це угода, що при сплаті встановленої комісії, надає право або
купити, або продати певну кількість певної валюти за курсом,
установленому при укладанні угоди, до закінчення обговорено�
го строку.

Опціон покупця (call) – власник опціону має право ку�
пити валюту в певний день за встановленим курсом. Право на
відмову від виконання зобов’язань належить покупцеві валю�
ти. У цьому випадку покупець виплачує продавцеві відступні.

Опціон продавця (put) – власник опціону має право про�
дати валюту в певний день за встановленим курсом. Право на
відмову від виконання зобов’язань належить продавцеві валю�
ти, а відступні покупцеві.

ПРИКЛАД.
Біржа реалізує опціон put на продаж їй через 3 місяці 10000

DEM за курсом 2,75 грн. Комісія банку становить 500 грн. Виз�
начити, при якому курсі марки до гривні через 3 місяці поку�
пець опціону виправдає сплачену комісію.

Через 3 місяці власник опціону одержить 27500 грн. за
10000 марок. Очевидно, що сплачені 500 грн. будуть виправдані,
якщо через 3 місяці було б отримане на 500 грн. менше.

27500 – 10000*х; х = 2,7 – курс беззбитковості для покуп�
ця опціону.
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ВАЛЮТНІ Ф’ЮЧЕРСИ – це зобов’язання, а не право,
на продаж або покупку певної валюти на певну дату в майбут�
ньому, за курсом, установленому при укладанні угоди.

Питання для самоконтролю
1. Класифікація валютних операцій.
2. Валютна позція банку.
3. Строкові та поточні валютні операції.
4. Валюний опціон, фьючерс, СВОП.
5. Форми міжнародних розрахунків.
6. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України.

Питання для обговорення
1. Валютний ринок та валютне регулювання в Україні.
2. Порядок відкриття банками рахунків в іноземній валюті.
3. Нормативно�правові засади здійснення валютних операцій комер�

ційними банками.
4. Документарні та недокументарні міжнародні розрахунки.

Теми для рефератів
1. Валютно�фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних угод.
2. Операції по переказу валютних коштів за кордон.
3. Контроль банку при здійсненні розрахунків по експортно�імпор�

тним операціям.

Завдання для практичної роботи
1. Визначити метод котирування і зробити котирування зворотним

методом.
Франкфурт – Цюріх – CHF/DEM=1,31; Лондон�Нью�Йорк –

USD/GBP=0,60; Париж Нью�Йорк – USD/FRF=6,16
2. Визначити метод котирування і зробити котирування зворотним

методом.
Нью�Йорк – Цюріх – USD/CHF=1,50; Лондон�Нью�Йорк – GBP/

USD=1,63; Лондон�Франкфурт – GBP/DEM=2,39.
3.Визначити метод кожного з котирувань Українського банку, дати

котирування по зворотному методу, який виставив наступні ва�
лютні котирування.
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USD/UAH=5,33; UAH/RUR=5,88; EUR/UAH=4,67.
4. Визначити крос�курс GBP/CHF і маржу закладену в крос�курс,

якщо дано наступне котирування.

 BID OFFER 
GBP/USD 1,5535 1,5545 
USD/CHF 1,3355 1,3365 

 5. Визначити крос�курс GBP/DEM, якщо  дані наступні котирування
DEM/USD = 0,6617
USD/GBP = 0,6832
6. По якому курсу англійський експортер отримує платіж у фран�

цузьких франках та обміняє їх на британські фунти, якщо курси
валют до долара будуть наступними:

 BID OFFER 
GBP/USD 1,5050 1,5058 
USD/FRF 6,3053 6,3065 

 7. Визначити, який результат отримав український банк на двох
операціях?

Один клієнт продав 1900$., а інший придбав 5000$. Обмінний пункт
дає слідуючи котирування: USD/ UAH 5,35 / 5,41

8.Яку суму сплатить англійська компанія за 50000$ для оплати по�
ставки товарів з США. Банк котирує GBP / USD 1,8715 / 1,8725.

9. Визначити крос�курс CHF/FRF і маржу, закладену в крос�курс

 Bid Offer 
USD/CHF 1,3316 1,3356 
USD/FRF 5,4755 5,4775 

10. Визначити крос – курс EUR/UAH, якщо дані наступні котирування.

 bid offer 
EUR/USD 1,2264 1,2325 
USD/RUR 29,0000 29,1450 
RUR/UAH 0,1795 0,1799 

11. Визначити крос – курс EUR/GBP, якщо дані наступні котирування.

 bid offer 
EUR/USD 1,2264 1,2325 
RUR/USD 0,0344 0,3450 
GBP/RUR 41,1255 41,1889 
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12. Банк має 30000 USD та бажає придбати EUR. Яким чином йому
це вигідніше зробити: через пряму конвертацію, або через попе�
редню купівлю однієї з двох пропонованих на біржі валют з на�
ступним продажем їх за EUR. Розрахуйте суму EUR, що отри�
має банк при прямій конвертації та при конвертації USD в EUR
через кожну з двох пропонованих біржею валют.

 bid offer 
USD/EUR 1,2264 1,2325 
EUR/UAH 6,58 6,6129 
USD/UAH 5,53 5,5577 
USD/RUR 30,9 31,0545 
EUR/RUR 37,08 37,2654 

13. Банк має 10000 EUR та бажає придбати USD. Яким чином йому
це вигідніше зробити: через пряму конвертацію, або через попе�
редню купівлю однієї з двох пропонованих на біржі валют з на�
ступним продажем їх за USD. Розрахуйте суму USD, що отри�
має банк при прямій конвертації та при конвертації EUR в USD
через кожну з двох пропонованих біржею валют.

 bid Offer 
EUR/USD 1,2264 1,2325 
EUR/UAH 6,58 6,6129 
USD/UAH 5,53 5,5577 
USD/RUR 29,0000 29,1450 
EUR/RUR 37,08 37,2654 

14. Банк має 1000 000 RUR та бажає придбати USD. Яким чином
йому це вигідніше зробити: через пряму конвертацію, або через
попередню купівлю однієї з двох пропонованих на біржі валют з
наступним продажем їх за USD. Розрахуйте суму USD, що от�
римає банк при прямій конвертації та при конвертації RUR в
USD через кожну з двох пропонованих біржею валют.

 bid offer 
EUR/USD 1,2264 1,2325 
USD/UAH 5,53 5,5577 
USD/RUR 29,0000 29,1450 
EUR/RUR 35,0000 35,1750 
RUR/UAH 0,1875 0,1884 
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15. Банк має 1000 000 UAH та бажає придбати RUR. Яким чином
йому це вигідніше зробити: через пряму конвертацію, або через
попередню купівлю однієї з двох пропонованих на біржі валют з
наступним продажем їх за RUR. Розрахуйте суму RUR, що от�
римає банк при прямій конвертації та при конвертації UAH в
RUR через кожну з двох пропонованих біржею валют.

 bid offer 
EUR/USD 1,2264 1,2325 
USD/UAH 5,53 5,5577 
USD/RUR 29,0000 29,1450 
EUR/RUR 35,0000 35,1750 
RUR/UAH 0,1875 0,1884 

16. Банк має 500 000 UAH та бажає придбати EUR. Яким чином
йому це вигідніше зробити: через пряму конвертацію, або через
попередню купівлю однієї з двох пропонованих на біржі валют з
наступним продажем їх за EUR. Розрахуйте суму EUR, що от�
римає банк при прямій конвертації та при конвертації UAH в
EUR через кожну з двох пропонованих біржею валют.

 bid offer 
EUR/UAH 6,5800 6,6129 
USD/UAH 5,53 5,5411 
USD/RUR 29,0000 29,1450 
EUR/RUR 34,6500 34,8233 
RUR/UAH 0,1875 0,1884 

17. На початок дня банк мав довгу відкриту позицію, по USD
(+500) і коротку відкриту позицію по GBP (�1000).

На протязі дня були проведені наступні операції:
������# ����� ���� 

3000 DEM 2027 USD 1,48 
8000 UAH 44444 RUR 0,18 
850 GBP 1997,5 DEM 2,35 

Визначити довгі і короткі позиції банку по кожній з валют і загаль�
ну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що:
USD/UAH=5,53: GBP/USD=1,65: USD/RUR=30,5.

18. На початок операційного дня банк мав закриті валютні позицiп
по всім валютам. Протягом дня були здiйсненi наступні операцiп:
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������  '�����  ���� 
2550 GBP 6375 DEM 2,5 

13000 USD 403650,0 RUR 31,05 
28000 RUR 5600,0 UAH 0,2 
1550 DEM 993,6 USD 1,56 
3500 UAH 1346,2 DEM 2,6 

Визначити довгі та короткі валютні позицiп банку по кожній з ва�
лют, та загальну відкриту валютну позицію в доларовому
еквiвалентi, якщо GBP/USD = 1,75; USD/UAH = 5,33; USD/
RUR = 31,9.

19. На початок операційного дня банк мав вiдкритi валютні позицiп:
коротка –DЕМ 1500. Протягом дня були здiйсненi наступні
операцiп:


������  '�����  ���� 
19500 UAH 7358,5 DEM 2,65 

7500 DEM 4335,3 USD 1,73 
10300 USD 5819,2 GBP 1,77 
50000 UAH 9345,8 USD 5,35 

Визначити довгі та короткі валютні позицiп банку по кожній з валют,
та загальну відкриту валютну позицію в доларовому еквiвалентi.

20. На початок операційного дня банк мав вiдкритi валютні позицiп:
довга – USD 1500. Протягом дня були здiйсненi наступні операцiп:


������  '�����  
��� 
15500 DEM 9872,6 USD 1,57 

3000 GBP 144750,0 RUR 48,25 
7000 FRF 1166,7 USD 6 
5500 USD 30525,0 UAH 5,55 

Визначити довгі та короткі валютні позицiп банку по кожній з ва�
лют, та загальну відкриту валютну позицію в доларовому
еквiвалентi, якщо GBP/USD = 1,75; USD/UAH = 5,33; USD/
RUR = 31,9.

21. На початок операційного дня банк мав вiдкритi валютні позицiп:
довга – USD 500, коротка – GBP 1200. Протягом дня були
здiйсненi наступні операцiп:


������  '�����  
��� 
3500 DEM 2083,3 USD 1,68 

15000 UAH 76142,1 RUR 0,197 
5800 FRF 1000,0 USD 5,8 
5500 GBP 14025,0 DEM 2,55 
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Визначити довгі та короткі валютні позицiп банку по кожній з ва�
лют, та загальну відкриту валютну позицію в доларовому
еквiвалентi, якщо GBP/USD = 1,75; USD/UAH = 5,33; USD/
RUR = 31,9.

22. Протягом 3�х днів банк провадив наступні покупки – продажі
канадського долара за гривню.

 �*��3�� %��<��� �*�) 
14/08 19 812 CAD 43 359 ���. 2,1885 

 1 500 000 CAD 3 282 750 ���. 2,1885 
 3 224 850 ���. 1 500 000 CAD 2,1499 
 240 000 CAD 537 600 ���. 2,24 
 500 000 CAD 1 125 000 ���. 2,25 
 1 127 500 ���. 500 000 CAD 2,255 

15/08 540 000 ���. 240 000 CAD 2,25 
 350 180 CAD 780 500 ���. 2,2289 
 787 500 ���. 350 000 CAD 2,25 

16/08 294 201 ���. 132 225 CAD 2,225 
 362 786 ���. 163 050 CAD 2,225 
 130 000 CAD 289 250 ���. 2,225 

1. Розрахувати середній курс покупки й продажу CAD/
UAH за кожний день і середній курс за 3 дні.

2. Суму довгої й короткої валютної позиції банку в даних
валютах за підсумками операцій за 3 дні й отриманий фінансо�
вий результат за цей період

3. На 4�й день банк закриває валютну позицію по CAD й
UAH. За яким курсом банк зробив конвертацію, якщо підсум�
ковий фінансовий результат склав 0 UAH.

23. Компанія бажає придбати 1 млн. GBP за французькі франки
через 4 місяця. Скільки франків вона повинна буде заплатити по
4�місячному форвардному курсу, якщо:

 bid offer 
����-���� GBP/USD 1,8715 1,8725 

4 – ���#��� $�'* GBP 4,28% 4,35% 
USD 5,25% 5,45% 

����-���� USD/FRF 5,3455 5,3490 
4 – ���#��� $�'* USD 5,25% 5,45% 

FRF 9,35% 9,45% 
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24. Фірма розміщує на депозитний рахунок $10 000,00 на 180 днів.
Одночасно вона укладає форвардну угоду з банком на продаж
через 180 днів всієї отриманої з процентами суми за DEM.

За наведеними даними визначити:
А) Яку суму в DEM отримає фірма за форвардною угодою.
Б) Чи не вигідніше було б фірмі відразу купити DEM та

вкласти кошти на депозитний рахунок у DEM.
bid offer 

USD/DEM spot 1,4218 1,422 
6 – ���#��� ���"��� (% 

�����&) 
bid offer 

USD 2,1 2,2 
DEM 6,05 6,15 

 25. Фірма розміщує на депозитний рахунок 15000,00 СНF на 90
днів. Одночасно вона укладає форвардну угоду з банком на про�
даж через 90 днів всієї отриманої з процентами суми за DEM.

За наведеними даними визначити:
А) Яку суму в DEM отримає фірма за форвардною угодою, якщо:
Б) Чи не вигідніше було б фірмі відразу купити DEM та

вкласти кошти на депозитний рахунок у DEM.

bid �ffer 
CHF/DEM spot 1,4218 1,422 

3 – �i�#��i ���"��� (% 
�i���&)  

bid �ffer 

CHF 5,15 5,25 
DEM 6,45 6,65 

26. Фірма розміщує на депозитний рахунок 250000,00 GBP на 30
днів. Одночасно вона укладає форвардну угоду з банком на про�
даж через 30 днів всієї отриманої з процентами суми за USD.

За наведеними даними визначити:
А) Яку суму в USD отримає фірма за форвардною угодою, якщо:
Б) Чи не вигідніше було б фірмі відразу купити USD та вкласти

кошти на депозитний рахунок у USD.
 bid �ffer 
GBP/USD spot 1,631 1,642 
1– �i�#��i ���"��� (% 
�i���&)   

  

GBP 3,15 3,25 
USD 5,40 5,6 
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27. Компанія бажає придбати 1 млн. USD за GBP через 2 місяця. Скільки
GBP повинна буде заплатити по 2�місячному форвардному курсу, якщо:

 bid offer 
���� – ���� GBP/ FRF 11,8715 11,8725 
2 – ���#��� $�'* GBP 4,28% 4,35% 

FRF 9,35% 9,45% 
���� – ���� USD/FRF 5,3455 5,3490 

2 – ���#��� $�'* USD 5,25% 5,45% 
FRF 9,35% 9,45% 

28. Фірма розміщує на депозитний рахунок 5000,00 GBP на 120
днів. Одночасно вона укладає форвардну угоду з банком на про�
даж через 120 днів усiєп отриманої з процентами суми за USD.

Визначити, яку суму в USD отримає ферма за форвардною угодою,
якщо банк дає наступні котирування:

 bid �ffer 
GBP /USD spot 1,7318 1,7422 
4 – �i�#��i ���"��� (% �i���&) bid �ffer 

GBP 3,25 3,35 
USD 5,45 5,65 

29. Дилер реалізує опціон на продаж USD за ціною 0,6 USD за
DEM. Ціна опціону 750 USD сума опціону 62500 DEM. Пара�
лельно він купує такий же опціон за ціною 0,58 USD за DEM,
сплативши 1300 USD. Який прибуток дилера, якщо ринкова ціна
на момент виконання опціону склала DEM/USD = 0,61.

30. Визначити при якому курсі USD/UAH через 3 місяці покупець
опціону виправдає витрати, зв’язані з його придбанням. Ціна цього
опціону складає 350 USD. Опціон дає право продати біржі 100000
UAH через 3 місяці за курсом USD/UAH=5,43.

31. Визначити максимальну суму комісійних, що може виплатити
дилер по другому опціоні, щоб не залишитися в збитку.

Дилер реалізує опціон на продаж DЕМ за USD за ціною 0,5855 USD
за 1 DЕМ із премією за контракт 750 USD. Сума опціону 75000
DЕМ. Одночасно дилер купує опціон на покупку USD за DЕМ з
тими ж термінами виконання зобов’язань, і в тій же сумі, за кур�
сом 0,5850 USD за 1 DЕМ.

32. Визначити при якому курсі DЕМ/UAH через 3 місяці покупець
опціону виправдає сплачену комісію. Опціон put на продаж біржі
через 3 місяці 15000 DЕМ за курсом 2,7 UAH за 1 DЕМ. Ком�
ісія за опціон дорівнює 350 UAH.
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пособие: Навчальне видання. – Севастополь: СевГТУ, 2000. –
136с

3. Вступ до банківської справи: Навчальний посібник: Навчальне
видання:. – К.: Лібра, 1998. – 344с.

4. Денежное обращение и кредит при капитализме / Под ред. Л.Н.
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5. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финан�
сы и статистика, 2001.
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ношения, 1999.

7. З організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
в установах банків України: Інструкція, затв. постановою Правл�
іння Національного банку України 03.12.2003 р. № 520

8. Здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дору�
ченням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Ук�
раїні пер5казоної їм із�за кордону іноземної валюти: Правила, затв.
постановою Правління Національного банку України від
17.01.2001 р. № 18

9. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський
бізнес: становлення і сучасність: Навчальний посібник. – К.: Знан�
ня�Прес, 2003. – 470с.

10. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка:
теория и практика. – М., 1998.

11. Международные валютно�кредитные и финансовые отношения
/ Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000.

12. Миллер Л.Р., Ван�Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское
дело: Учебник: Навчальне видання: англ. – М.: Инфра�М, 2000. –
856с.

13. Операції комерційних банків: Навчальний посібник: Навчальне
видання. – 3�є вид. – К. – Львів: Алеута; ЛБІ НБУ, 2003. – 500с.

14. Павлов В.В. Банковское обслуживание внешнеэкономической
деятельности: Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2002. –
288с.
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15. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. – М.:
Финансист, 1998.

16. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах: Інструкція, затв. постановою
Правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492

17. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон
України від 23 вересня 1994 року № 185/94�ВР

18. Про порядок організації та здійснення валютно�обмінних опе�
рацій на території України: Інструкція, затв. постановою Націо�
нального банку України 12.12.2002 р. № 502

19. Справочник банкира: Наукове видання. – И.: ЭКМОС, 1998. –
432с.

20. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: англ.: – М.: Банки и
биржи; ЮНИТИ, 1996. – 240с.

1.5.5. Організація проведення перацій з цінними
паперами

ОБЛІГАЦІЯ – боргове зобов’язання, відповідно до якого
позичальник гарантує виплату кредиторові певної суми після
закінчення обговореного строку й виплату щорічного фіксова�
ного або плаваючого доходу.

Номінальна ціна надрукована на самій облігації яка служить
базою при нарахуванні відсотків.

Викупна ціна – ціна по який емітент відповідно до умов
позики викуповує облігацію після закінчення строку позики.

Ринкова (курсова) ціна визначається виходячи із ситуації
сформованої на ринку й умов позики.

Значення ринкової ціни облігації, виражене у відсотках до
її номіналу, називається курсом облігації:

номінал 1000 дол., котирується на ринку за ціною 1009,17,
(1009,17/1000)*100%, курс дорівнює 100,92 (100,917).

Бувають купонні й без купонні.
АКЦІЯ – цінний папір, що вказує на частку її власника в

капіталі даного акціонерного товариства.
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Номінальна ціна акції, зазначена на самому папері має зна�
чення тільки при визначенні розміру участі її власника в капі�
талі компанії.

Емісійна ціна – ціна по який акція продається на первин�
ному ринку.

Ринкова (курсова) ціна – ціна по який акція оцінюється на
вторинному ринку й визначає реальну цінність.

ДЕПОЗИТНІ СЕРТИФІКАТИ – письмові свідоцтва кре�
дитних установ про депонування коштів, що засвідчують пра�
во вкладника на одержання депозиту. Бувають до запитання й
термінові. (Різновид банківських вкладів).

ВЕКСЕЛЬ – письмове боргове зобов’язання, що дає його
власникові безумовне право вимагати після настання строку з
особи що видала або акцептувала вексель сплати обговореної
в ньому грошової суми. За допомогою передатного напису
(індосаменту) вексель може циркулювати серед необмеженого
кола осіб, виступаючи як наявні гроші.

Цикл життя всіх цінних паперів складається із трьох фаз:
підготовка й проведення нової емісії; первинне розміщення
цінних паперів – первинний ринок й їхній обіг – вторинний
ринок.

Вторинний ринок складається з позабіржового ринку, куди
спочатку попадають практично всі знову емітовані папери.
Після того, як акції розподілені на позабіржовому ринку, дові�
вши тим самим своя привабливість і надійність, встає питання
про їхній прийом до продажу на біржі.

Звідси, перша послуга, надавана на фондовому ринку – це
забезпечення первинне розміщення знову емітованих цінних
паперів – АНДЕРРАЙТИНГ.

Компанії, що бажають включити свої акції в біржові тор�
ги, розробляють процедуру лістинга. ЛІСТИНГ – внесення
акцій компаній у список акцій, що котируються на біржі.

Основні завдання біржі пов’язані із установленням і кон�
тролем цін, звідси найважливішим питанням є КОТИРУВАН�
НЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
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Ціна попиту – пропонована покупцем, ціна пропозиції –
продавцем.

Котирування – виявлення й фіксування цін, укладених
на біржі угод. Складається спеціальною котирувальною комісією
з результатів попереднього біржового торгу й представляє про�
давців і покупцям у вигляді біржового бюлетеня.

При придбанні акцій для одержання дивідендів, інвестор
визначає прийнятну ціну акції виходячи з розмірів дивідендів
по ній і очікуваної норми доходу:

ЦІНА АКЦІЇ
P = d / r, де
P – ціна однієї акції, визначена покупцем;
D – дивіденд;
R – прийнятна для покупця норма доходу.
P = d / (i + a), де
I – відсоток по банківських вкладах, або по державних

цінних паперах;
А – винагорода за ризик інвестування.
P = d / (e – l), де
E – ефективність капітальних вкладень;
L – знижка на не участь у виробництві.
Розрахунок на підставі норми доходу того року, коли очі�

кується виплата дивідендів –
P = dt / rt.

Наприклад, якщо через 5 років дивіденд складе 3,83 дол. на
акцію, щорічно зростаючи при цьому на 5%, а прийнятна нор�
ма доходу через 5 років – 12,8%, те ціна акції в Т�5м році скла�
де: 3,83/0,128 = 30 дол.

Приведемо розміри дивіденду й прийнятної норми дохо�
ду Т�го року до базового Т�5 року. Дивіденд у базовому році
складе: d0 = dt / (1+p)t , де

d0  – дивіденд базового року;
dt   – дивіденд т�го року;
p – темп приросту дивіденду.
У нашому прикладі р = 5%, те d0   = 3,83 / (1+0,05) 5 = 3.
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Прийнятна норма доходу від акції в базовому році дорів�
нює   r0 = rt / (1+i)t, де

r0 – прийнятна норма доходу базового року;
rt  – прийнятна норма доходу т�го року;
i   – норма дисконтування.
 r0  = 0,128/(1+0,05) 5 = 0,1 (10%).
Ціна акції, розрахована за наведеним значенням дивіденду

й норми доходу становить Р = 3/0,1 = 30 дол.
Виходячи із усього цього, ціну покупця можна визначи�

ти по формулі:
p=d/r*sd + py*sc, де
d  – дивіденд;
r   – прийнятна норма доходу;
sd  – частка покупців акцій, що розраховують на одержання

доходу у вигляді дивіденду;
py  – учорашній курс акцій;
sc  – частка покупців, що розраховують на одержання дохо�

ду у вигляді різниці курсів акцій.
Наприклад. Якщо вчорашній курс акцій даної компанії ста�

новив 28 дол.,  дивіденд – 3 дол.,  прийнятна норма доходу –
10%, частка покупців акцій, що розраховують на одержання
доходу у вигляді дивіденду – 60%, частка покупців, що розра�
ховують на одержання доходу у вигляді різниці курсів акцій –
40%, те ціна акції покупця = (3/0,1)*0,6+28*0,4 = 29,2 дол.

ЦІНА ВЕКСЕЛЯ
Вексель номіналом 1400 грн. і датою погашення 18/09/2001

р. врахований банком 24/05/2001 р. з дисконтною ставкою 6,5%
і виплатив суму власникові векселя наявними. Визначити суму
обліку й скільки банк заплатив за вексель

1. Визначення строку інвестування ресурсів в облікову опе�
рацію – від дня обліку до дня погашення.
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2. Визначення суми обліку.1400 грн.*115 днів*6,5%/
100%*360 днів=29,07 грн.
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СУ = ВВ*ПП*СУ / 100%*360 днів, де
ВВ – валюта векселя;
ПП – процентний період;
ВУС – дисконтна ставка;
3. Ціна векселя = 1400 – 29,07 = 1370,93 грн.
ЦІНА ОБЛІГАЦІЇ
До =(Цр / Но)*100, де
До – курс облігації; 110,3.
Цр  – ринкова ціна облігації; 1103 грн.
Но  – номінал облігації. 1000 грн.
Прибутковість процентної (купонної) облігації – Дт = (Пг /

Цр)*100, де
Дт   – поточна прибутковість облігації;
Пг  – сума виплачуваних за рік відсотків;
Цр  –  ринкова ціна облігації.
Прибутковість дисконтної облігації – Но – Цд ; Цд = Но /

(1+ЛПс/100), де
Цд  – ціна продажу облігації з дисконтом;
Но – номінал 1000 грн;
Л – чисто років до погашення 1,5 року;
Пс – норма прибутковості (ставка рефінансування) 25%.
Ціна ринкова 1000/1+(1,5*25)/100 = 727,3 грн. Дисконт

(доход інвестора) = 1000�727,3 = 272,7 грн.
Прибутковість облігації, що має й дисконт і процентна при�

бутковість. Дп=(По+Дд/ЦрЛ)*100, Дп – повна прибутковість
облігації з розрахунку повного періоду обігу;

По – сукупний процентний доход; 375 грн.
Дд – розмір дисконту;  – 103 грн. (премія)
Цр  – ринкова ціна придбання; 1103 грн.
Л  – число років володіння облігацією. 15 років.
((375�103)/1103*15))*100 = 1,6%.
Поточна прибутковість = ((375/15)/1103)*100=2,26%
ОПЕРАЦІЯ РЕПОРТ – продаж цінних паперів з одночас�

ним укладанням договору на їхню зворотну покупку через об�
говорений строк за встановленим курсом.
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Приклад. 1/03 котирування акцій становило 100 $/штука.
Клієнт очікує росту даних акцій. Укладено угоду на покупку
100 акцій з виконанням 31/03. Котирування цих акцій – 80 $/
штука. Провадиться операція репорт:

Клієнт купує 100 акцій за ціною 100 $ і продає їх банку за
80 $/шт. на умовах репорт – із зобов’язанням викупити їх 30/
04 по 90 $/шт. 30/04 курс акцій – 120$/шт.

Покупка 1 – 100*100 $ = 10000$.
Продаж 1 – 100*80 $ = 8000 $. Збиток 2000 $.
Покупка 2 – 100*90 $ = 900 $.
Продаж 2 – 100*120 $ = 12000 $. Прибуток 3000 $.
З 1/03 по 30/04 підсумковий прибуток 1000 діл.
ДЕПОРТ – покупка цінних паперів з одночасним зобов’я�

занням їхнього продажу за встановленим курсом через певний
проміжок часу.

ОПЦІОНИ
Опціон являє собою двосторонній контракт, про переда�

чу права на покупку або продаж за фіксованою ціною й протя�
гом обговореного строку певної кількості цінних паперів (здо�
буваються не самі цінні папери, а право на їхнє придбання).

Премія – сума комісії, виплачувана покупцем продавцеві
проти виписки опціонного сертифіката.

Ціна виконання опціону – ціна активів (цінних паперів),
погоджена в опціонному договорі.

Внутрішня вартість опціону – доход власника опціону у
вигляді різниці між поточною й виконавчою вартістю продажу
або покупки цінних паперів.

Зовнішня вартість опціону – різниця між премією й внут�
рішньою вартістю опціону.

Опціон на покупку (call). Власник опціону має право
придбати цінні папери в особи, що виписало контракт, за обго�
вореною ціною протягом обговореного строку. У свою чергу
продавець опціону зобов’язаний продати ці цінні папери на
вимогу власника опціону. Покупець опціону виплачує продав�
цеві премію.
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Приклад розрахунку вигоди придбання інвестором опці�
ону на покупку акцій у порівнянні з альтернативними вкладен�
нями при правильному прогнозі зміни курсу.

'������ ���� ����( �� 
������ �������# 
������� 

$30,00 $�&� ������# �����& 
������� ����" 3 ���#�� !�" 
���!���# �������    (50-
30)*1000 

$20 000,00

+��� ��������# ������� $35,00 X��Z��� ����� �� 
��	������������ 
�������% � !��� 
(30000*0,15)/4 

$1 125,00

'����# ��������� $2 000,00 ��"�� �&� $18 875,00

��	����	 ����� 1000
'������ ���� ����( �� 
������ ��������# 
������� 

$50,00 �����!��	����	 ������	 
����	�� 18875/30000 

62,92%

����� �������  3 ���#�� �����!��	����	 ������	 
�������	�� 20000/30000 

66,67%

������ !������	���� 
������� 

15,00%

$�&� ������# �������  
(50-35)*1000-2000 

$13 000,00

�����!��	����	 ������	 
13000/2000 

650,00%

При невірному прогнозі динаміки курсу покупець опціону
поніс би збитки, а продавець навпаки, одержав би прибуток. По
даним цього приклада видно, що крапка беззбитковості покуп�
ця опціону буде досягнута при ціні акції на момент виконання
опціону 37 дол./акція – (37�35)*1000 = 2000 дол., сплачених за
опціон.

Опціон на продаж (put). Власник опціону має право прода�
ти цінні папери особі, що виписала опціон, за обговореною
ціною й у встановлений строк. Продавець  опціону зобов’яза�
ний ці цінні папери купити.

Припустимо, що фірма, що продала зростаючі акції нашому
інвесторові з першого приклада, вирішила реалізувати опціон
на продаж, надавши право своєму контрагентові продати й зо�
бов’язуючись купити в нього цієї ж акції по наступних умовах:
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'������ ���� ����( �� ������ �������� ������� $50,00 
+��� ��������# ������� $45,00 
'����# ��������� $2 

000,00 

��	����	 ����� 1000 
�������� �� "��������� ������� �( ������� ���� ���& ����� ������ $40,00, � 
������� ������� "�&���� �����"����� ���> ����� �� ����� �����& ������� "� 
����% ��������# $45,00. [���� ����� "!���� ������# ������� ����� 2000 – 
((40-45)*1000) = – $3000,00. 
�����% !�""!��������� �# ������# ������� !�� 
!� ���� ����� $43,00. 2000-((43-45)*1000) = 0. 

Для того, щоб обмежити ризики втрат від торгівлі опціона�
ми існує кілька можливостей.

Продаючи опціон на покупку цінних паперів, необхідно
мати їх у наявності, а не сподіватися на їхнє придбання в стро�
ки виконання опціону.

У цьому випадку ріст біржового курсу не приведе до без�
посередніх матеріальних втрат, тому що ріст біржового курсу не
приведе до необхідності покупки акцій за високою ціною з
їхнім наступним перепродажем по більше низкою.

Інший варіант запобігання ризику – наявність у продавця
опціону на покупку, придбаного раніше такого ж опціону на
покупку. У цьому випадку його зобов’язання по поставці
цінних паперів перекриваються його правом на покупку цих же
цінних паперів.

Наприклад.

'���� ������� �� ������� ("�!��'#"���# 
������ �� 45 ��.) 

'������ ������� �� ������� (����� 
������ �� 44 ��.) 

'������ ���� ����( �� ������ 
�������# ������� 

$50,00 '������ ���� ����( �� 
������ �������# 
������� 

$50,00 

+��� ��������# ������� $45,00 +��� ��������# ������� $44,00 
'����# ��������� $2 000,00 '����# ��������� $2 000,00 

��	����	 ����� 1000 
��	����	 ����� 1000 
'������ ���� ����( �� ������ 
��������# ������� 

$48,00 '������ ���� ����( �� 
������ ��������# 
������� 

$48,00 

$�&� ������# ������� 
(45-48)*1000+2000 

-$1 000,00 $�&� ������# ������� 
(48-44)*1000-2000 

$2 000,00 

'��������� ��"��	��� $1 000,00 
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Аналогічним способом, тобто шляхом покупки аналогічно�
го опціону можна уникнути ризику, зв’язаного реалізацією оп�
ціону на продаж.

У цілому для власника опціонного контракту можливі на�
ступні сполучення випадків одержання прибутку й збитку (для
продавця опціону, відповідно навпаки).
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Ф’ЮЧЕРС являє собою контракт, по якому інвестор бере на
себе зобов’язання після закінчення певного строку продати або
купити у свого контрагента певна кількість біржового товару за
обумовленою ціною. У відмінності від опціону розрахунок після
закінчення строку ф’ючерсного контракту обов’язковий. Розрізня�
ють процентні ф’ючерси, ф’ючерси на золото й валютні ф’ючерси.

Ціль процентного ф’ючерса – спекуляція на русі процентних
ставок і страхування від ризику, пов’язаного зі зміною цих ставок.

Питання для самоконтролю
1. Цінні папери в портфелі банку та їх класифікація.
2. Операції банку з випуску та обігу цінних паперів.
3. Комісійна та комерційна діяльність банку з цінними паперами.
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4. Характееристика банківських інвестицій.
5. Суть та призначення депозитарної діяльності.

Питання для самостійного вивчення
1. Нормативно�правове забезпечення здійснення банками операцій

з цінними паперами.
2. Інвестиційна політика та інвестиційна стратегія банку.
3. Характеристика інвестиційних ризиків.
4. Структура національної депозитарної системи України.
5. Резервування по операціям з цінними паперами.

Теми для рефератів
1. Проблеми та шляхи розвитку фондового ринку України.
2. Конкуренція на фондовому ринку України.

Завдання для практичної роботи
1. Одночасно емітовані: облігації державної позики: період обігу 3

роки; номінал 1000 грн.; дисконт при емісії – 15%; річний доход –
10%.
Депозитні сертифікати банку: обігу 3 роки; номінал 1000 грн.;
річний доход – 22%.
Зробити порівняльний аналіз їхньої прибутковості з обліком 15%
оподатковування доходів отриманих по депозитних сертифікатах.

2. Визначити розмір дивіденду, що доводиться на одну звичайну
акцію АТ, що має чистий прибуток 500 тис. грн., якщо воно має
10000 звичайних акцій номіналом 1000 грн., 500 привілейованих
акцій номіналом 1000 грн. і дивідендом 10%, 500 облігацій ном�
іналом 1000 грн. і купоном 15%.

3. Первинний УФ АТ становив 1000000 грн., зроблена додаткова
емісія, у результаті якої УФ збільшився до 25000000 грн. Всі акції
АТ мають однаковий номінал, а їхня загальна кількість після про�
веденої емісії склала 21000 штук. Акції нової емісії продавалися
за ціною 1,2 від номіналу. Визначити номінал акцій АТ.

4. АТ зі статутним капіталом 2 млн. грн. випустило ще 10000 зви�
чайних акцій такого ж номіналу, що й колишні на суму 1 млн.
руб. й 500 облігацій на 500 тис. грн. під 20% річних. Чистий при�
буток АТ склала 250 тис грн. Визначити суму доходу на 1 акцію.

5. Розрахувати прибутковість на капітал акціонерів комерційного
банку, що має наступний баланс:
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6. На підставі наступних даних визначити: номінал акції, прибуток
на одну акцію й прибуток на активи.
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7. Інвестор має 5000 грн. Через 2 роки йому необхідно мати 21000
грн. Банк 1 пропонує йому купити на 2 роки депозитний серти�
фікат із щоквартальним нарахуванням 20 складних відсотків.
Банк 2 пропонує розмістити кошти на 2 роки на строковий вклад
під 100 складних відсотків з періодом нарахування 1 рік. Що
вибрати вкладникові.

8. У інвестиційному портфелі банку 3 акції компанії А, 2 акції ком�
панії Б и 5 акцій компанії В З рівними курсовими вартостями 1000
грн. Як зміниться вартість портфеля, якщо курси акцій А и Б
збільшаться відповідно на 18% й 16%, а курс акцій В упаде на 15%.
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9. Визначити ринкову вартість привілейованої акції номіналом 1000
грн, фіксований доход по який становить 500%. Через 3 роки
емітент зобов’язується викупити ці акції за ціною 10000 грн.
Альтернативною прибутковістю вважати 300% річних.

10. Випущена облігація номінальною вартістю 1000 грн. і прибутко�
вістю 10% річних. Визначити ринкову вартість облігації за 3 роки,
якщо передбачувана ставка зміни альтернативної прибутковості
така: протягом першого року – 100%, другого року – 200%, треть�
ого року – 300% річних.

11. Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 25 $,
банк пропонує придбати опціон COLL на наступних умовах:

� ціна виконання опціону 26,5 $;
� премія продавцю – 1200 $;
� строк опціону 6 місяців;
� кількість акцій 15000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених
акцій склала 27,3 $.
Розрахуйте рентабельність придбання опціону та рентабельність
прямої купівлі акцій з урахуванням строку та суми вкладень, а
також того, що альтернативна ставка банківського проценту скла�
дає 12%.

12. Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 135 $,
банк пропонує придбати опціон COLL на наступних умовах:

� ціна виконання опціону 135,5 $;
� премія продавцю – 12500 $;
� строк опціону 6 місяців;
� кількість акцій 30000.

Розрахуйте при якій ціні акції на момент виконання опціонної уго�
ди володар опціону виправдає сплачену банку комісію.

13. Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 15$,
банк пропонує придбати опціон PUT на наступних умовах:

� ціна виконання опціону 12,5$;
� строк опціону 8 місяців;
� кількість акцій 14000.

Розрахуйте яку комісію покупець опціону може сплатити банку,
якщо він очікує падіння ціні акції на момент виконання опціон�
ної угоди до 11,8 $.

14. Банк реалізує опціон PUT на наступних умовах:
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Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 120$,
ціна виконання опціону 125 $;

� премія продавцю – 15500 $;
� строк опціону 6 місяців;
� кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон PUT з на�
ступними умовами:

� ціна виконання опціону 126 $;
� премія продавцю – 16000 $;
� строк опціону 6 місяців;

кількість акцій 10000
На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених
акцій склала 122 $.
Розрахуйте фінансовий результат банку по цим двом угодам.

15. Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 7$, банк
реалізує опціон COLL на наступних умовах:

� ціна виконання опціону 6,5 $;
� премія продавцю – 150 $;
� строк опціону 6 місяців;
� кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон COLL з на�
ступними умовами:

� ціна виконання опціону 6 $;
� премія продавцю – 170 $;
� строк опціону 6 місяців;

кількість акцій 10000
На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених

акцій склала 6,35 $.
Розрахуйте фінансовий результат банку по цим двом угодам.

Рекомендована література:
1. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финан�

сы и статистика, 2001.
2. Дёринг Х.�У. Универсальный банк – банк будущего. Финансовая

стратегия на рубеже века: Пер. с нем. — М.: Международные от�
ношения, 1999.

3. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова., Л.П. К�
роливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1996.
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19. Фінансові послуги України: В 6т. Т.1: Енциклопедичний довід�
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1.5.6. Організація проведення інших операції ко-
мерційних банків

Трастові послуги – операції по управлінню власністю та
іншими активам, що належать клієнту. Маневруючи чужим
капіталом, банк несе відповідальність тільки в рамках укладе�
ного трастового договору.

Об’єктами трасата можуть бути: підприємства і їхні активи,
продукція, земельні ділянки, нерухомість, грошові кошти, цінні
папери, валютні цінності, майнові права.

Траст може охоплювати наступні операції за розпоряджен�
ням активами:

� збереження;
� представництво інтересів довірителя (на зборах акціо�

нерів, у суді);
� розпорядження доходами;
� купівля�продаж активів;
� залучення і погашення позик;
� випуск і первинне розміщення цінних паперів;
� передача власності на майно (дарування, передача в спад�

щину);
� ведення особистих банківських рахунків клієнта;
� здійснення розрахунків по зобов’язаннях;
� тимчасове управління справами підприємства у випадку

його реорганізації або банкрутства.
Трастовые послуги поділяються на послуги приватним особам,

комерційним підприємствам, не комерційним підприємствам.
Трастовые послуги комерційним підприємствам поділяють�

ся на агентські і піклувальні.
Агентська діяльність – робота з випуску цінних паперів,

виплати дивідендів, погашенню цінних паперів. При цьому
банк може одержати право на власність, що забезпечує випуск
боргових зобов’язань. Тоді банк має право продати власність,
якщо емітент цінних паперів виявиться не платоспроможним.
При цьому банк повинний виконати всі боргові зобов’язання
емітента.
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Піклувальні операції зв’язані з ринком комерційних паперів.
Банк веде облік закупівель комерційних паперів, стежить за
постачаннями всіх реалізованих паперів, здійснює виплати
власникам цінних паперів, термін погашення яких минув.
Видає гарантії погашення боргових зобов’язань.

Для не комерційних організацій (пенсійні й урядові фонди)
банки виконують агентські функції.

Операції з дорогоцінними металами і каменями.
1. Покупка – продаж дорогоцінних металів і каменів. По�

точні угоди (негайне постачання), термінові угоди (дата поста�
чання більш ніж через 2 дні.

2. Операції по збереженню і перевезенню дорогоцінних ме�
талів і каменів.

3. Операції по наданню кредитів у драг. металах і під заста�
ву драг. металів і каменів.

Спільна діяльність банків і юридичних осіб – створення
фінансово�промислових груп, засновницька діяльність, реаліза�
ція спільних проектів.

Управління готівкою – розподіл коштів, що надходять від
боржників клієнта, серед службовців, постачальників, податко�
вих органів і акціонерів, з метою максимального використання
тимчасового розриву в платежах і надходженнях, уникаючи
штрафів за прострочення платежу, і інвестування надлишків
грошей у внески, що приносять доход.

Пластикові карти.
Дебетова карта – у банку відкривається картковий рахунок.

Платежі здійснюються тільки в межах залишку на цьому рахунку.
Кредитна карта – зв’язана з можливістю одержання креди�

ту (платежі не обмежуються залишком на рахунку).
Збереження цінностей. Здійснюється в двох формах:
� надання сейфів у тимчасове користування для збережен�

ня цінностей;
� збереження цінностей у сталевій камері.
Проектне фінансування – різновид банківського кредитуван�

ня інвестиційних проектів, при якому кредитор бере на себе
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частково або цілком ризики, зв’язані з їх реалізацією. Кредит
погашається за рахунок доходів від реалізації проекту.

Факторинг – міжнародний кредит у формі покупки спеціа�
лізованої факторинговой компанією грошових вимог експорте�
ра до імпортера і їх інкасація. Авансуючи експортерові кошти
до настання терміну платежу, факторинговая компанія креди�
тує його. Після оплати товарів покупцем, компанія ліквідує
блокований рахунок і повертає залишок експортерові.

Форфетінг – надання визначених прав у замін на наявний
платіж. Покупка на повний термін на заздалегідь встановлених
умовах векселів і інших боргових зобов’язань. Покупець вимоги
бере на себе всі ризики без права їхнього обороту на експортера.

У відмінності від традиційного обліку векселів застосовується при:
� постачаннях устаткування на великі суми;
� тривалій відстрочці платежу;
� наявності авалю або гарантії стійкого банку.

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність факторінгових операції.
2. Розкрийте сутність лізінгових операції.
3. Розкрийте сутність трастових операції.
4. Охарактеризуйте послуги банку із зберігання коштовностей.
5. Робота банку по обсуговуванню пластікових карток.

Питання для самостійного вивчення.
1. Вартість факторингових послуг.
2. Проблеми розвитку лізінгового бізнесу в Україні.
3. Дістанційне банківське обслуговування.
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Теми для рефератів
1. Нові прогресивні технології банківського обслуговування.
2. Сучасні елнктронно�інформаційні банківські технології.
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1. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно�кредит�
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2. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Костер, Э. Гилл и др.: Пер. с

англ. / Под ред. В.М. Усоскина. – Изд 2�е. – М: СП «Космопо�
лис», 1991.

3. Операції комерційних банків: курс лекцій:. – Львів: Центр Євро�
пи, 1997. – 280с.
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ
ТА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ

2.1. Специфіка організаційної структури
комерційного банку

Підприємства різних галузей економіки формують свої
внутрішні організаційні структури залежно від специфіки і
масштабів діяльності.

Наприклад, лінійно�функціональна і, на її базі, матрична
організаційна структури управління (ОСУ) отримали достат�
ньо широке застосування в управлінні металургійним вироб�
ництвом. Організаційні структури управління виробництвом
розрізняються і за рядом інших ознак (розрізняють формальні
і неформальні ОСУ). Крім того, на металургійних підприємствах
розрізняють організаційні структури управління залежно від
складу об’єктів. У цьому відношенні на металургійних підприє�
мствах переважає цехова структура, побудована за технологіч�
ною ознакою. На окремих дрібних металургійних підприєм�
ствах застосовується безцехова ОСУ [187, c. 198].

Варіанти побудови організаційних структур у будівництві
розглянуті в книзі „Досвід організації та управління будівель�
ними фірмами в США”. Зокрема наголошується, що тип орган�
ізаційної структури будівельної фірми визначається функціями
і чисельністю апарату управління, оскільки функції управлін�
ня первинні, а організаційна структура – вторинна [103, с. 126.].
У якості основних видів організаційних структур це видання
визначає функціональну, групову, лінійно�штабну і матричну,
представляючи їх у вигляді таких блоків (рис. 2.1.1).

Організаційні структури фірми можуть видозмінюватися
під впливом різних чинників зовнішнього середовища. Один з
прикладів дії нових технологій на організаційну структуру ком�
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панії представлений у збірці статей „Сучасні методи внутріш�
ньофірмового управління в капіталістичних країнах”. У цих
статтях простежуються зміни традиційного поділу функцій і
обов’язків, представлених спочатку у вигляді рисунку 2.1.2.

Рис. 2.1.1. Види організаційних структур будівельних компаній.

Рис. 2.1.2. Організаційна структура з традиційним поділом функцій
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Від початку використання ЕОМ функції ведення звітів і
контролю над інформаційними потоками стали виконуватися
багатьма іншими підрозділами компанії, і значення контролера
зменшилося, а разом з тим збільшилася роль підрозділу, що
забезпечує функціонування інформаційних систем.

У результаті первинна структура трансформувалася та на�
була вигляду рисунок 2.1.3.
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Рис. 2.1.3. Організаційна структура, трансформована під
впливом розвитку інформаційних систем

Поскільки інформація, яка може бути використана в декіль�
кох відділах, концентрується в одному центрі, а обробляється з
таким розрахунком, щоб її могли використовувати всі зацікав�
лені особи, виникає питання про перегляд існуючих організац�
ійних меж. Коли взаємопов’язані функції інтегруються в обчис�
лювальному центрі, межі між відділами вивчення ринку,
виробництва і постачання втрачають колишнє значення і відбу�
вається руйнування меж між складовими частинами організа�
ційної структури компанії.

Це виражається у виникненні структури такого типу (рис. 4.1.4).
Після того, як за допомогою ЕОМ з’явилася можливість без�

посереднього обміну і обробки інформації, що циркулює між
центральним офісом і периферійними відділеннями, зменшила�
ся потреба у проміжних ланках керівництва. У результаті орган�
ізаційна структура трансформувалася таким чином (рис. 2.1.5).
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Рис. 2.1.4. Руйнування меж між складовими частинами організа?
ційної структури компанії під впливом інформаційних систем
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Рис. 2.1.4. Руйнування меж між складовими частинами організа?
ційної структури компанії під впливом інформаційних систем

Після того, як за допомогою ЕОМ з’явилася можливість
безпосереднього обміну і обробки інформації, що циркулює між
центральним офісом і периферійними відділеннями, зменши�
лася потреба у проміжних ланках керівництва. У результаті
організаційна структура трансформувалася таким чином (рис.
2.1.5).
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Рис. 2.1.5. Подальше руйнування меж між складовими части�
нами організаційної структури компанії під впливом інформац�
ійних систем

У результаті розгляду питання про організаційну структу�
ру підприємства можна зробити такі висновки.

Організаційна структура завжди визначається видами діяль�
ності компанії, її розмірами і цілями. При цьому структура може
видозмінюватися під впливом чинників як зовнішнього, так і
внутрішнього середовища підприємства. Не зважаючи на
кількість підрозділів підприємства і їх структурну розстановку,
успішне функціонування системи визначається взаємозв’язком
і взаємодією всіх елементів, що входять у неї.

За аналогічними принципами будуються і організаційні
структури банків. Причому на відміну від питання про приро�
ду, сутність і функції банку, питання його організаційної побу�
дови вивчене більш повно і розгорнуто. Класифікація органі�
заційних структур, їх переваги і недоліки розглядаються
практично в усіх підручниках з банківської справи і наукових
публікаціях. Проте дане дослідження було б не повним, якби
ми, розглянувши який продукт і як продається, обійшли б ува�
гою питання про те, хто є конкретним продавцем конкретного
банківського продукту.

Пітер С. Роуз із цього приводу відзначає: „Останніми рока�
ми ряд найбільших банків схилилися на користь концепції
центрів отримання прибутку, згідно з якою кожен провідний
відділ прагне максимізувати свій внесок у рентабельність бан�
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ку і ретельно контролює показники ефективності власної ро�
боти” [226, с. 27].

Проте „в організаційній структурі банків реалізуються як
оперативні, так і штабні функції” [222, с. 82].

У зв’язку з цим, з погляду організації процесу продажів,
банк слід розглядати як об’єднання функціональних, підтриму�
ючих і обслуговуючих підрозділів, що діють відносно автоном�
но в рамках цілісної системи, виконуючи суворо визначені зав�
дання.

Функціональні підрозділи (центри прибутку, або бізнес�цен�
три) здійснюють відносно незалежно один від одного реаліза�
цію банківських продуктів і забезпечують прибуток банку.

Підтримуючі і обслуговуючі підрозділи (центри витрат) за�
безпечують умови для роботи функціональних підрозділів (ма�
теріально�технічне забезпечення, методологічну, юридичну й
організаційну підтримку, стратегічне і тактичне управління
діяльністю банку як єдиного підприємства).

Залежно від того, яким чином встановлена взаємодія між
даними підрозділами, як вони беруть участь в підготовці і реа�
лізації певного банківського продукту і, нарешті, як організова�
на система управління окремими напрямами банківського бізне�
су, залежить обсяг і прибутковість продажів.

Дехто вважає, що організаційна структура банку не
відрізняється гнучкістю і адаптивністю, а тип організаційної
структури істотно не впливає на основні показники ефектив�
ності його роботи, проте насправді процес управління банком
неможливий без формування і розвитку внутрішньої організа�
ційної структури [238].

Інші проблему вибору організаційної структури банку спра�
ведливо пов’язують з стратегією його розвитку. Зокрема наго�
лошується, що якщо стратегія є узагальненою моделлю розвит�
ку банку, то вибір організаційної структури – це вибір порядку
угрупування робіт і напрямів субординації, які повинні забез�
печити ефективну реалізацію внутрішніх робочих процесів
[82].
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Для кожної можливої стратегії діяльності існує окрема оп�
тимальна структура організації робочих процесів. Вплив корпо�
ративної стратегії на параметри організаційної структури бан�
ку задається механізмами координації структурних одиниць і
типів контролю їх діяльності.

У стратегії пов’язаної диверсифікації відсутні технічні і рин�
кові взаємозв’язки між окремими бізнесами операціями банку,
унаслідок чого можливе формування максимально децентралі�
зованої дивізіональної структури, тобто оскільки напрями
бізнесу практично незалежні в своїй діяльності, але мають за�
гальне джерело фінансів, основне завдання корпоративного
центру зводиться до ефективного перерозподілу капіталу між
бізнесами.

При виборі стратегії взаємозалежної диверсифікації між
бізнесами розподіляються не тільки фінансові потоки, але і
потоки інших ресурсів. Між основними дивізіонами установ�
люється взаємозв’язок і конкуренція, інтенсивний обмін інфор�
мацією, людськими і матеріальними ресурсами. Тут виникає
необхідність централізації дивізіональної структури, а функції,
що виконуються штабними відділами, мають бути більш різно�
бічними, тобто функції керівництва оперативною діяльністю і
розробки бізнес�стратегії повинні належати дивізійним менед�
жерам, а встановлення кінцевої мети діяльності дивізіонів і
ротація кадрів, що керують бізнесами, – менеджерами вищого
рівня.

Стратегія вертикальної інтеграції припускає тісний техноло�
гічний зв’язок між основними блоками структури (одно�галу�
зевими бізнесами). Тому передбачається високий ступінь цен�
тралізації системи управління. Корпоративний штаб має
здійснювати серйозний ринковий і бюрократичний контроль
для забезпечення процесу обміну ресурсами між дивізіонами.
Оскільки дивізіони взаємопов’язані з ринком не безпосередньо,
їх керівництво наділяється владними повноваженнями, необх�
ідними лише для здійснення управління оперативною діяльні�
стю своїх підрозділів [82].
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Незалежно від обраної стратегії розвитку банку, існують
загальні принципи формування його організаційної структури.
У якості таких принципів розглядаються: функціональний
принцип, принцип відповідності цілям банку, принцип ієрархії,
принцип координації дій, принцип раціоналізації управління з
метою розвитку окремих напрямів діяльності, принцип відпо�
відності умовам зовнішнього середовища, принцип забезпечен�
ня контролю, принцип регламентації діяльності персоналу,
принцип забезпечення інформацією [62].

На структуру банку впливають такі чинники: величина бан�
ку і кількість працівників, спеціалізація банку, наявність ліцензій
на певні види діяльності, економія витрат. На сьогодні більшість
авторів досліджують функціональну (лінійно�функціональну),
дивізіональну, проектну і матричну структури банку.

При функціональній структурі банківські підрозділи форму�
ються у суворій відповідності до своїх функціональних призна�
чень і видів вирішуваних завдань. Традиційна функціональна
структура виглядає таким чином:
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Рис. 2.1.6. Функціональна структура

У межах даної структури кожний з напрямів роботи банку
представлений окремим підрозділом. При цьому величина цьо�
го підрозділу відповідатиме величини банку і обсягу послуг, що
ним надаються. Якщо банк великий, то виділені функціональні
напрями можуть бути представлені управліннями, що склада�
ються з ряду відділів, або департаментами, що складаються з
управлінь. При цьому А.Козлов наголошує, що функціональна
і лінійно�функціональна департаментизація виникає при угру�
пуванні підрозділів навколо ресурсів банку [116].
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Дивізіональна структура ґрунтується на організації про�
дажів, направлених на певну категорію споживачів, на певний
географічний регіон, або на управління всіма операціями в
рамках певного банківського продукту в рамках одного „див�
ізіону”.

Найбільш поширеною на сьогодні є споживча дивізіональ�
на структура. Її суть полягає у групуванні підрозділів відповід�
но до класів обслуговуваних споживачів. У якості таких класів
в банках, як правило, виступають юридичні особи, фізичні осо�
би, особливо важливі клієнти, стратегічні партнери і т.д. При�
клад дивізіональної структури банку наведений на рисунку
2.1.7.

У деяких великих банках у якості „дивізіонів” виступають
не департаменти, а бізнеси, що складаються з департаментів
(наприклад, корпоративний бізнес, індивідуальний бізнес). У
цьому випадку бізнеси фактично перетворюються на самостійні
банки, побудовані за функціональною моделлю із своїм кредит�
ним управлінням, управлінням цінними паперами, бухгалте�
рією, аналітичною службою тощо.

На відміну від функціональної структури, формування ди�
візіонів відбувається не навколо ресурсів, а навколо результату
або кінцевого користувача продукції [116].

При проектній структурі підрозділи банку групуються за�
лежно від того, яке завдання на даний момент вирішується, при
цьому вони можуть перегруповуватися при зміни завдання.
Структурна схема, побудована за проектним типом, постійно
змінюється, мобілізуючи ті ресурси банку, що необхідні для
вирішення конкретного завдання в конкретний проміжок часу.

Найбільш складною структурою, з організаційної точки
зору, є матрична структура. Її особливість полягає утому, що
вона поєднує в собі проектну і функціональну структуру, а
кожен виконавець має подвійне підпорядкування – з одного
боку, він є частиною деякого функціонального підрозділу, а з
іншого він є учасником реалізації певного проекту.
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Рис. 2.1.7. Дивізіональна структура банку

Один з варіантів організації матричної структури наведений
у статті А. Тютюнника „Організаційна структура у комерційно�
му банку” (див. рис. 2.1.8) [268].

За даною структурою працівники консультаційної служби,
бухгалтерії і відділу автоматизації підпорядковані своїм безпо�
середнім керівникам поточної роботи та керівникам трьох оз�
начених проектів у рамках їх реалізації.

Модель матричної структури досить складна, проте, за оці�
нкою ряду менеджерів і економістів в сучасних умовах, вона є
найбільш ефективною.

Існують деякі різновиди структур, що поєднують в собі ок�
ремі елементи, уже розглянуті нами вище. Це так звані змішані
структури, необхідність уяких виникає у зв’язку з їх спромож�
ністю відобразити індивідуальні особливості роботи банку.
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Сьогодні досить складно стверджувати про перевагу однієї
організаційної структури порівняно з другою або третьою.
Вибір моделі повністю залежить від специфіки банку, його
цілей і можливостей.

П.С. Роуз справедливо пов’язує відмінності в організацій�
них структурах банків з їх розмірами і видами послуг, що на�
даються на ринку.

Не зважаючи на це, сьогодні відзначаються головні пози�
тивні і негативні моменти, властиві кожній з названих моделей.
Так, при функціональній структурі до головних переваг нале�
жать простота і прозорість, що забезпечують чіткий розподіл
обов’язків. Це приводить до зростання професіоналізму праці�
вників, які спеціалізуються тільки на певному наборі викону�
ваних операцій. Чіткий розподіл функцій між підрозділами га�
рантує відсутність дублювання деяких операцій.

Недоліками даної моделі може стати зосередження інтересів
співробітників на досягненні локальних успіхів своїх підрозділів
на шкоду інтересам банку як єдиного цілого. (Щодо системи
врахування інтересів підрозділів, яка виключає їх конфлікт і
заснована на внутрішньобанківському перерозподілі доходів,
ми поговоримо у подальших розділах).

Дивізіональні структури вирізняються вищою контрольова�
ністю процесів, кращою координацією і узгодженістю дій
підрозділів банку. Проте, з огляду на висвітлене вище, можна
зробити висновок, що в рамках даної структури може

відбуватися дублювання функцій окремих підрозділів (тобто
кожен бізнес створює свою бухгалтерію, аналітичну службу
тощо). Дублювання функцій і розрізненість їх виконання при�
водять до зростання витрат при використанні даної моделі та
до неможливості оперативного аналізу і контролю стану справ
по банку в цілому.

У той же час, багато менеджерів прийшли до висновку, що
матричні структури, не зважаючи на свою відносну складність
і незручності пов’язані із системами подвійного підпорядкуван�
ня, що неминуче виникають в її рамках, все ж поєднують в собі
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Рис. 2.1.8. Матрична структура банку

всі позитивні властивості функціональної і дивізіональної мо�
делі. Безліч важливих поточних і перспективних завдань бан�
ку можуть оптимально вирішуватися в рамках окремих про�
ектів і швидко адаптуватися до змін, що відбуваються в
зовнішньому і внутрішньому його середовищі.
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Сьогодні організаційна структура банку часто розглядаєть�
ся з погляду того, чи наявні в ній оптові й роздрібні підрозді�
ли.

Роздрібний банк займається залученням ресурсів головним
чином у вигляді депозитів клієнтів. Оптовий банк працює в
основному по кредитуванню юридичних і фізичних осіб. Каз�
начейство (торговий банк) займає проміжне місце між роздрі�
бним і оптовим банком. Його завдання загальний розподіл ре�
сурсів усередині банку (рис. 2.1.9.) [221].
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Рис. 2.1.9. Казначейство в організаційній структурі банку

Також у структурі будь�якого сучасного банку виділяються
такі підрозділи, як фронт�офіс, мідл�офіс і бек�офіс.

Фронт�офіс – підрозділ, що укладає банківські угоди,
здійснює всю номенклатуру активно�пасивних операцій, а та�
кож надає клієнтам різні послуги для отримання прибутку.

Бек�офіс – операційний підрозділ, що виконує розрахунки
по грошових коштах / цінних паперах відповідно до укладених
фронт�офісом угод; здійснює первинний контроль бланків до�
говорів; приймає і перевіряє підтвердження операцій; готує
управлінську звітність по виконаних операціях; контролює дот�
римання лімітів і надає інформацію для бухгалтерії; веде
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внутрішній облік по операціях з цінними паперами; перевіряє
операції на відповідність лімітам; контролює ризик. Бек�офіс не
обслуговує клієнтів банку, але взаємодіє з контрагентами: де�
позитаріями, розрахунковими центрами.

Відносно новим підрозділом у структурі банку є мідл�офіс,
тому його напрями діяльності трактуються по�різному. Дехто
вважає, що мідл�офіс – це підрозділ, який взаємодіє з клієнта�
ми банку в частині підписання договорів на брокерське обслу�
говування та інших рамкових договорів, ухвалення доручень
клієнтів на здійснення операцій (купівлі�продажу, поповнення
рахунків), надання звітів клієнтам. У деяких випадках мідл�офіс
може займатися розробкою методик проведення нових банкі�
вських операцій, узгодженням нормативних документів і типо�
вих форм з іншими підрозділами банку. Мідл�офіс найближче
стоїть до фронт�офісу і працює переважно за його завданнями,
а також взаємодіє з клієнтами банку [308].

Інші наділяють мідл�офіс такими функціями як контроль
достовірності даних фінансового, управлінського і податково�
го обліку, розрахунок собівартості бізнесів банку, підготовка
зовнішньої і внутрішньої звітності, аналіз звітів, складання бюд�
жету, фінансове планування, оцінка прибутковості банківських
продуктів, фінансових інструментів і клієнтів, вивчення нових
продуктів [62].

Розглядаючи побудову організаційної структури з точки
зору процесного підходу, Козлов А.А. і Хмельов пропонують
загальну схему зв’язків елементів організаційної системи бан�
ку (рис. 2.1.10).

На їхню думку, зв’язок процесів банку з його організацій�
ною структурою виявляється в:

� прив’язці функцій до використовуваної технології через
число структурних одиниць і їх взаємне розташування в сис�
темі;

� побудову ієрархії влади так, щоб вона дозволяла швидко і
якісно приймати і проводити в життя управлінські рішення, які
регулюють діяльність банку щодо реалізації ним своїх функцій;
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� прив’язці ресурсів до центрів обліку – підрозділ, група
підрозділів, група технологічних процесів, функція, функціо�
нальна зона [116].

Не традиційний підхід до поняття структури банку запро�
понований у підручнику „Гроші, кредит, банки” під редакцією
О.І. Лаврушина. Критикуючи підхід до визначення структури
банку, як апарату управління від ради директорів, до керівниц�
тва відділами і секторами, автори підручника, – говорять: „Та�
кого роду структура характеризує банк проте вона виявляєть�
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Рис. 2.1.10. Загальна схема зв’язків елементів організаційної
системи

ся прив’язаною до його розміру, рівня спеціалізації або універ�
салізації, напрямів діяльності, наявного апарату управління,
часто просто до суб’єктивних чинників” [72, с. 312].

У якості альтернативи, структуру банку пропонується роз�
глядати, як сукупність чотирьох блоків: перший блок – банкі�
вський капітал; другий блок охоплює саму діяльність банку;
третій блок включає групу людей, які спеціалізуються на
банківській діяльності, і четвертий блок – матеріально�техніч�
ний, такий, що охоплює будівлі, банківську техніку, засоби зв’яз�
ку і інші комунікації, внутрішню і зовнішню інформацію тощо.
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Такий підхід у широкому сенсі, можливо і має право на існу�
вання, якщо визначає всі ресурсні, матеріально�технічні та
людські складові банківської діяльності.

Сучасні автори наголошують, що в перспективі основу ме�
неджменту компаній складатиме не вузька функціональна
спеціалізація, а інтеграційні процеси в управлінській діяльності.
Навіть традиційні ієрархічні структури управління доповнюють�
ся численними горизонтальними зв’язками на різних рівнях
ієрархії. У зв’язку з цим як основні напрями модифікації банків
і структур управління можна назвати:

� перехід від вузької функціональної спеціалізації до інтег�
рації в самій управлінській діяльності і в стилі управління;

� трансформацію організаційних структур управління з піра�
мідальних у плоскі, з мінімальною кількістю рівнів управління
між вищим керівництвом і безпосередніми підлеглими;

� децентралізацію ряду функцій управління, в першу чергу
операційних і маркетингових. З цією метою в компанії створю�
ються автономні відділення, стратегічні бізнес�одиниці, які по�
вністю відповідають за прибутки і збитки;

� постійне підвищення творчої віддачі персоналу [274].
Підводячи підсумки розгляду підходів до побудови органі�

заційних структур банку, слід зазначити наступне.
Безумовно, кожен банк має можливість формувати органі�

заційну структуру відповідно до своїх переваг і можливостей.
При цьому вибрана організаційна структура повинна бути оп�
тимальною з погляду технології виробництва і реалізації його
продукції. Основну роль у виробництві і реалізації відіграють
окремі структурні підрозділи, незалежно від того, як вони на�
зиваються – департаменти, дивізіони, бізнеси, управління або
відділи. Ми дотримуємося позиції, що важливою є прив’язка
конкретного банківського продукту до конкретного його про�
давця. Для цього в принципі не має значення вид організацій�
ної структури, яка використовується банком. У будь�якому
випадку кожен функціональний підрозділ має свої продукти.
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Саме такий підхід залишається на сьогодні найбільш акту�
альним, оскільки складно собі уявити, на що перетворяться
облік, аналіз і управління в цілому, якщо почати фіксувати і
порівнювати точний внесок кожного підрозділу в реалізацію
кожного банківського продукту на основі оцінки виконаних
технологічних операцій.

Нагадаємо, що відповідно до „процесного підходу” в одно�
му виробничому процесі банку, який генерує декілька про�
дуктів, можуть брати участь представники декількох підрозділів,
виконуючи свої технологічні операції. При цьому саме техно�
логічна операція є предметом калькуляції.

Чи буде банк, його структурний підрозділ або конкретний
виконавець фіксувати, скільки яких операцій він провів за день,
місяць і т.д.? Наприклад, скільки договорів, довідок, позовів
тощо склав юрист стосовно поточних або депозитних рахунків
фізичних осіб. Чи можливо формалізувати і скласти калькуля�
цію по всіх видах робіт і операцій, що виконуються співробіт�
никами функціональних і штабних підрозділів?

На сьогоднішній день стоїть завдання не ускладнити і уточ�
нити підходи до організації діяльності підрозділів зокрема, і
банку в цілому, а створити простий, зрозумілий і більш чи менш
надійний механізм, що дозволяє відстежувати і оцінювати ре�
зультати роботи.

У цьому сенсі найбільш застосовні функціональні підходи,
угрупування підрозділів навколо грошових ресурсів банку, зак�
ріплення конкретних продуктів за конкретними підрозділами,
визначення схеми руху внутрішньобанківських грошових по�
токів між цими підрозділами як основи розрахунку їх доходів і
витрат.

Це представляється найбільш правильним підходом ще і
внаслідок того, що всі дрібні і середні банки, як правило, орган�
ізовуються саме за функціональним принципом. За цим же
принципом будуються і філіали великих банків, які виступають
безпосередніми продавцями продуктів, а основні штабні
функції практично повністю виконуються головною конторою.
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При використанні ускладнених організаційних схем досить
складно буде визначити напрями руху внутрішньобанківських
грошових потоків. Але якщо ми спочатку визначимо, які ресур�
си, якими підрозділами і в якій послідовності використовують�
ся (на підставі економічної суті окремих видів діяльності бан�
ку), то, в принципі, така структура як внутрішньобанківське
казначейство або стане непотрібною взагалі, або значно обме�
жить свою роль.

Тому із загальної схеми зв’язків елементів організаційної
системи при процесному підході ми виділяємо для себе як
найбільш важливий, такий блок.
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Ми вважаємо, що можливості вдосконалення управління
банком у рамках організаційної структури, побудованої за прин�
ципом центрів прибутку і центрів витрат, ще себе не вичерпа�
ли до такої міри (особливо в нашій дійсності), щоб шукати яки�
хось принципово нових підходів.

Резерв удосконалення полягає у продовженні дослідження
взаємозв’язків між підрозділами банку з метою адекватнішого
управління внутрішньобанківськими грошовими потоками, в
чіткому визначенні підходів до оцінки ефективності роботи
підрозділів і узгодженні їх інтересів у рамках системи банку на
підставі внутрішнього перерозподілу доходів і витрат, в удос�
коналенні інформаційних потоків, розвитку внутрішнього об�
ліку і калькуляції. При цьому витрати на проведення даних
заходів повинні бути мінімальними і не перевищувати цінності
тієї інформації, яку вони забезпечують. Загальна схема взаємодії
структурних підрозділів банку, на основі якої будуватиметься
подальше дослідження, представлена на рисунку 2.1.11.

Відповідно до даної схеми, за функціональними підрозділа�
ми чітко закріплюються джерела акумуляції ресурсів (пасиви)
і напрями їх використання (активи).
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При цьому такі центри прибутку при формуванні своїх ак�
тивів використовують с початку власні пасиви, а коли їх не
вистачатиме, пасиви інших підрозділів. Причому встановлюєть�
ся пріоритетність використання вільних ресурсів одних центрів
прибутку і банку в цілому в активах інших центрів прибутку.
Основу визначення даних пріоритетів також складає економі�
чна суть різних напрямів діяльності банку.

На основі інформації про структуру фондування кожного
активу визначається процентна складова його собівартості, час�
тина якої формується за рахунок внутрішньобанківських витрат,
пов’язаних з оплатою ресурсів, отриманих усередині банку.

Процентні доходи і витрати центрів прибутку формуються
з урахуванням внутрішньобанківського перерозподілу доходів
і витрат.

Щоб уникнути конфлікту інтересів між функціональними
підрозділами банку, для розподілу загально�банківських витрат і
витрат штабних підрозділів одночасно встановлюються чіткі кри�
терії, які закріплюються в одному з внутрішніх положень банку.

Основу оцінки ефективності структурних підрозділів бан�
ку складає сума отриманого прибутку, який оцінюється як з
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Рис 2.1.11. Функціональна взаємодія структурних підрозділів банку
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позиції абсолютного значення, так і з позиції аналізу собівар�
тості і ціни продуктів, закріплених за даним підрозділом.

У свою чергу, аналіз собівартості і ціни банківських про�
дуктів є основою побудови чіткої тарифної політики, яка допо�
магає уникнути упущених доходів і невиправданих витрат.

Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте основні види організаційних структур підприє�

мства, що застосовуються у небанківському секторі.
2. Проаналізуйте переваги та недоліки існуючих видів організацій�

них структур та можливості по їх застосуванню у комерційних
банках.

3. Назвіть основні види підрозділів, які формують організаційну
структуру комерційного банку.

4. Визначте принципи формування організаційної структури комер�
ційного банку.

5. Охарактеризуйте підходи до побудови організаційної структури
банку в рамках „процесного” підходу та інші існуючі підходи.

Теми для рефератів
1. Оцінка видів організаційних структур сучасних українських банків
2. Функціональні обовґязки та напрямки діяльності мідл�офісу та

бек�офісу на прикладі сучасних українських банків.
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2.2. Взаємодія структурних підрозділів банку при
виробництві і продажу послуг

У комерційного банку існує безліч взаємозв’язаних опе�
рацій, коли ресурси, акумульовані по одному напряму бізнесу,
використовуються в інших підрозділах.

Розглянемо типовий приклад взаємодії структурних оди�
ниць банку, коли проведення операції одним підрозділом спри�
чинило ряд операцій, здійснених іншими підрозділами.

Припустимо, що 31 березня при курсі покупки USD/
UAH=5,42 Банк А уклав форвардний контракт на продаж Бан�
ку Б 1000000 USD за курсом USD/UAH=5,43 з терміном ви�
конання 14 квітня.

Для купівлі 1000000 USD Банк А узяв у Банку В міжбанк�
івський кредит у сумі 5420000 UAH на термін з 31 березня по
14 квітня під 15% річних.
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Купивши 31 березня на кошти міжбанківського кредиту
1000000 USD, Банк А отримав можливість розпоряджатися
ними до настання терміну виконання своїх зобов’язань перед
Банком Б по форвардному контракту і видав їх у кредит Бан�
ку Г під 7% річних на термін з 31 березня по 14 квітня.

З цього конкретного прикладу видно, що неможливо виз�
начити причину виникнення потреби в запозиченні ресурсів і
витратах по операціях на ринку міжбанківського кредиту в
гривнях.

Очевидно, що ці витрати не повинні відноситься на витра�
ти по міжбанківському кредиту в гривнях, оскільки ресурси
запозичувалися для купівлі іноземної валюти.

З іншого боку, банк отримав додатковий дохід по валютно�
му МБК, тому оцінити реальну ефективність форвардної опе�
рації можна тільки з урахуванням усіх видів доходів і витрат
за пов’язаними операціями.

На поверхні лежать тільки доходи у вигляді різниці між
курсом купівлі і курсом продажу валюти в сумі (5,43@5,42) *
1000000 = 10000 UAH.

Але непрямі витрати, пов’язані із залученням міжбанківсь�
кого кредиту, в гривні склали: 5420000*0,15*14/360=31617
UAH, непрямі доходи по доларовому МБК –
1000000*0,07*14/360=2722 USD (при курсі USD/UAH = 5,43
– 2722*543=14780 UAH).

Підсумкові доходи – 10 000 UAH + 14 780 UAH = 24 780
UAH

Підсумкові витрати – 31 617 UAH.
Збиток – 6 837 UAH.
А. Козлов відзначає, що вся діяльність кредитної організації

є взаємодією різних підрозділів і співробітників. Наприклад,
функція надання певного виду кредиту, що зафіксована за
службою кредитування, передбачає участь і юридичної служби,
і служби безпеки, і кредитного комітету банку. В зв’язку з цим
служба кредитування є лише „головним” підрозділом банку,
співробітники якого відповідають за підсумковий результат
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кредитування, а сама процедура реалізації даної функції є тех�
нологічним процесом, підсумковим результатом якого є комер�
ційний продукт у вигляді кредиту [116].

У зв’язку з цим проблема організації чіткої взаємодії різних
з погляду виконуваних функцій підрозділів (центри прибутку
і центри витрат) і впровадження зрозумілої системи оцінки
результатів їх діяльності (з урахуванням узгодження всіх інте�
ресів) – запорука ефективної роботи банку.

Поняття центрів прибутків і витрат усередині господарюю�
чого суб’єкта не є новим. Так В.Ф. Палій відзначає, що витрати
виробництва краще всього контролювати при виробничому
споживанні ресурсів, тобто там, де відбувається виробничий
процес або його обслуговування. У зв’язку з цим, в основі ана�
літичної деталізації і групування витрат вирішального значен�
ня набувають такі об’єкти їх обліку, як місця виникнення вит�
рат, центри витрат, центри відповідальності [192, с. 94].

Місця виникнення витрат – це структурні підрозділи, по
яких організовується планування, нормування і облік витрат
виробництва для контролю і управління витратами виробни�
чих ресурсів та поглиблення господарського розрахунку. Щодо
процесу виробництва, то місця виникнення витрат можна кла�
сифікувати на виробничі обслуговуючі і похідні.

Центри витрат – це первинні виробничі і обслуговуючі оди�
ниці, що вирізняються одноманітністю функцій і виробничих
операцій, рівнем технічної оснащеності і організації праці, спря�
мованістю витрат. Їх виділяють як об’єкти обліку з метою
більшої деталізації витрат, посилення контролю за витратами і
підвищення точності калькуляції. Центри витрат є більш деталь�
ним групуванням витрат, чим місця виникнення витрат, які
слід розглядати як сукупність первинних центрів витрат.

Центр відповідальності може охоплювати декілька виробни�
чих місць виникнення витрат. Це групування витрат на вироб�
ництво по госпрозрахункових підрозділах і відповідальних осо�
бах. Основні центри відповідальності забезпечують контроль
витрат в місцях їх виникнення [192, С.105].
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Центром відповідальності називається одиниця банку, яка
відособлено проводить певні операції, наділена певними повно�
важеннями і відповідальністю за результати діяльності.

Центри, сфера діяльності яких збігається з межами реально�
го структурного підрозділу банку, називаються первинними.
Наприклад, один центр прибутку включає тільки кредитний
відділ.

Похідні центри розглядаються як центри, які не ототожню�
ються з конкретними структурними одиницями. Вони можуть
включати декілька функціональних підрозділів у повному
складі. У такому разі йдеться про похідні центри вищого поряд�
ку. Прикладом може слугувати управління бухгалтерського
обліку і звітності. Цей центр витрат включає відділ обліку внут�
рішньобанківських операцій, відділ звітності і відділ обліку ро�
боти з клієнтами банку. Якщо ж центр менший, ніж організац�
ійна одиниця банку, – це похідний центр нижчого порядку [52].

Центри прибутку розділяються на три рівні. Перший рівень
– це продукти, другий рівень – блоки продуктів, третій рівень
– управління всім комплексом бізнесу. З погляду організацій�
ної структури, перший рівень – відділ або управління, другий
– департамент, третій, – управління банком в цілому.

Існує клієнтський блок (основний фронтальний підрозділ),
в якому є декілька сегментів по галузях економіки, і де працю�
ють клієнтські менеджери.

Є також міжбанківський ринок, який займається міжбанкі�
вським кредитуванням і встановленням кореспондентських
відносин. Блок валютообміних операцій, що складається з сек�
торів м’яких і твердих валют. Операції з цінними паперами. Все
це є фронт�офісами, основними підрозділами, які націлені на
отримання доходів.

На ці підрозділи в основному працюють підрозділи підтрим�
ки – розрахунковий центр, казначейство, оформлення операцій.
На них працює також бек�офіс у вигляді аналітики, ризик�ме�
неджменту, бухгалтерії, служби безпеки. Фронт офіс підтримує
мідл�офіс, який також користується послугами бек�офісу. Всім
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цим відає голова правління, члени правління займаються окре�
мими блоками [50].
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Рис 2.1.11. Функціональна взаємодія структурних підрозділів банку

З метою оцінки собівартості банківського продукту і ефек�
тивності роботи “центрів прибутку” важливо визначення набо�
ру функціональних підрозділів і закріплення за ними окремих
напрямів роботи, виділення статей доходів і витрат, що відно�
сяться на діяльність даних підрозділів, складу і функцій штаб�
них підрозділів, їх витрат і порядку віднесення на собівартість
банківських продуктів.

Загальне завдання функціональних підрозділів – макси�
мальна реалізація конкретних банківських продуктів різним
групам клієнтів.

До основних функціональних підрозділів банку, як прави�
ло, відносяться управління (відділ) позикових операцій, уп�
равління операцій з цінними паперами, управління розрахун�
ково�касового обслуговування, управління депозитних
операцій, управління міжбанківських операцій, управління
валютних операцій, управління трастових операцій і деякі
інші.
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Залежно від участі в реалізації перерозподільчої функції
банку функціональні підрозділи класифікуються таким чином:

1. Ті, що здійснюють тільки залучення ресурсів – управлін�
ня депозитних операцій, управління розрахунково�касового
обслуговування. Вони мають тільки процентні і непроцентні
витрати, які повинні компенсуватися за рахунок доходів
підрозділів, що здійснюють активні операції.

2. Ті, що займаються тільки розміщенням ресурсів – управ�
ління позикових операцій. Вони мають процентні доходи, що
підлягають частковому перерозподілу на користь першої кате�
горії підрозділів, і невідсоткові доходи, покликані компенсува�
ти їх власні не процентні витрати.

3. Ті, що працюють і на залучення, і на розміщення ресурсів
– управління операцій з цінними паперами, управління
міжбанківських кредитів. Мають процентні доходи, що частко�
во перерозподіляються на користь першої категорії підрозділів
і невідсоткові доходи, мета яких компенсувати власні невідсот�
кові витрати.

4. Ті, що надають інші види банківських послуг – управлін�
ня трастових операцій, сховище, служба інкасації тощо. Мають
тільки невідсоткові доходи, які повинні покривати власні не�
відсоткові витрати.

Ґрунтуючись на даній класифікації, визначимо завдання
функціональних підрозділів.

Управління (відділ) позикових операцій забезпечує розмі�
щення банківських ресурсів, проводить аналіз кредитного ри�
зику, включаючи оцінку кредитоспроможності позичальника,
ділового ризику проектів, що кредитуються, здійснює моніто�
ринг кредитного портфеля.

Управління (відділ) операцій з цінними паперами забезпе�
чує процес формування власного капіталу, організовує емісію і
розповсюдження боргових зобов’язань банку, забезпечує купі�
влю�продаж на ринку державних і комерційних цінних паперів,
веде депозитарну і реєстраторську діяльність, проводить аналіз
стану фондового ринку і власного фондового портфеля.
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Управління (відділ) розрахунково�касового обслуговування
здійснює відкриття рахунків внесків до запитання, зарахуван�
ня і списання коштів по цих рахунках, видає готівку, займаєть�
ся організацією емісійно�касової роботи, проводить інкасацію
виручки, надає інші послуги, пов’язані з указаними напрямами
роботи.

Управління (відділ) депозитних операцій залучає ресурси
у формі строкових внесків для здійснення активних операцій
(у першу чергу, кредитування), регулює склад і структуру па�
сивів.

Управління (відділ) валютних операцій займається органі�
зацією міжнародних розрахунків, залученням і розміщенням
валютних депозитів, біржовими операціями, встановлює корес�
пондентські відносини з іноземними банками.

Управління (відділ) міжбанківських операцій забезпечує
збалансованість потоків ресурсів, що залучаються і розміщують�
ся, формує структуру активів і пасивів банку за допомогою за�
гального управління ресурсами, займається міжбанківським
кредитуванням, відкриттям кореспондентських рахунків.

Управління (відділ) трастових операцій надає довірчі й
агентські послуги клієнтам банку.

Завдання штабних підрозділів – виконувати роль організа�
ційних і мозкових центрів банку, що визначають основні на�
прями його діяльності, виконують аналітичні, планові і обліко�
во�контрольні функції.

До функцій основних штабних підрозділів (центри витрат)
відносяться [91]:

Управління ризиків (відділ) – оперативний аналіз
ліквідності, щоденне формування платіжного календаря руху
ресурсів банку; контроль за забезпеченням потреби банку в
готівкових коштах; систематичний аналіз показників діяльності
банку з метою визначення ступеня захищеності від ризиків;
моніторинг і аналіз ефективності управління активами і паси�
вами в межах політики і стратегії банку, аналіз середньозваже�
ної вартості залучених і прибутковості розміщених ресурсів по
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банку в цілому, а також по всіх його філіях; здійснення щоден�
ного контролю над діяльністю казначейства на предмет забез�
печення необхідного рівня ліквідності, відповідності процент�
них ставок встановленим граничним ставкам; встановлення і
доведення лімітів, контроль їх виконання структурними підроз�
ділами банку; підготовка пропозицій на розгляд Комітету уп�
равління активами і пасивами з удосконалення управління
ризиками і ліквідністю, оптимізації структури активів і пасивів
як банку в цілому, так і його філіальної мережі; підготовка вис�
новків і рекомендацій для Управління стратегічного плануван�
ня.

Казначейство – прогноз альтернативних сценаріїв розвит�
ку ситуації на ринку; оптимальне управління позиціями по
кореспондентських рахунках; розміщення ресурсів у разі ви�
никнення надлишку ліквідності; розширення джерел ліквідності
банку; перерозподіл внутрішньосистемних ресурсів на основі
трансфертного ціноутворення.

Економічне управління (відділ) – побудова прогнозних
форм балансу банку і звіту про доходи і витрати; розробка
бюджетів і фінансових планів як для структурних підрозділів
банку, так і для банку в цілому; доведення затверджених планів
структурним підрозділам банку, які безпосередньо формують
портфелі активів і пасивів, контроль їх виконання на підставі
оперативної інформації; комплексний аналіз причин відхилень
фактичних показників від планових, підготовка відповідних
пропозицій і рекомендацій Правлінню банку; розробка пропо�
зицій щодо перерозподілу фінансових і матеріальних потоків
банку з метою підвищення ефективності його діяльності.

Управління (відділ) маркетингу – дослідження ринку, орган�
ізація рекламної діяльності і зв’язку з громадськістю, розробка
нових банківських послуг і технологій.

Управління справами відповідає за підготовку і тиражуван�
ня документів банку, роботу з персоналом, експлуатацію буді�
вель, прийом і відсилання кореспонденції, забезпечення мате�
ріально�технічними ресурсами.
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Управління (відділ) автоматизації відповідає за виконання
електронних розрахунків, роботу комп’ютерної мережі і засобів
зв’язку банку.

Юридичне управління (відділ) забезпечує правову основу
діяльності банку.

Служба безпеки забезпечує цілодобову охорону банку і
нерозголошування комерційної таємниці.

Взаємодія підрозділів банку при реалізації функції перероз�
поділу грошових коштів визначається використовуваними ме�
тодами управління ресурсами.

При централізованому управлінні всі ресурси підрозділів
передаються підрозділу по управлінню ресурсами, а останній
передає їх розміщуючим підрозділам (валові потоки).

При децентралізованому управлінні (яке ми вважаємо більш
виправданим) підрозділами передаються тільки невикористані
ними залишки акумульованих коштів.

Приклад децентралізованої системи управління ресурсами
наведено у статті Р.Г. Ольхової „Сучасний банк: від оцінки рен�
табельності до особливостей системи управління доходністю”.

Підрозділ А здійснив залучення 1000 одиниць ресурсів під
6% і розміщення 600 одиниць під 10%. Внутрішній переказ
коштів 400 одиниць. Між підрозділами встановлена ставка пе�
реказу як середня між залученням і розміщенням – 8%.

Дохід підрозділу А від розміщення на зовнішньому ринку
– 0,1*600=60, від передачі засобів іншому підрозділу –
0,08*400=32. Разом – 92. Процентні витрати по залучених де�
позитах 0,06*1000=60, чистий процентний дохід

92@60=32, спред 32/1000*100=3,2%.
Підрозділом Б залучено 700 одиниць, а розміщено 1100

одиниць. Дохід від розміщення на зовнішньому ринку
0,1*1100=110. Процентні витрати по власному залученню скла�
дають 700*0,06=42, по внутрішньобанківському залученню
0,08*400 = 32. Прибуток 110@42@32=36, спред 36/
1100*100=3,27% [184].
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Розглянемо на прикладі даних про структуру балансів ук�
раїнських банків (додаток Б), взаємодію банківських центрів
прибутку при виконанні функції перерозподілу грошових
коштів в економіці. У даному процесі беруть участь, з одного
боку, підрозділи, що забезпечують ресурсну базу банку, з дру�
гого підрозділи, що формують активи. У основу даної оцінки
покладено принцип розподілу джерел залучення коштів між
напрямами їх використання:
Внески до запитання Ліквідні активи
Цінні папери Цінні папери
Строкові внески Комерційні кредити
Кредитори банку Дебітори банку
Кошти філій Кредити філіям
Власний капітал Неприбуткові активи
Міжбанківський кредит Міжбанківський кредит

На першому етапі проводиться групування статей балансу
банку за укрупненими показниками, а також визначення
різниці між джерелами залучення ресурсів та пріоритетними
напрямами їх розміщення, а саме:

Таблиця 2.2.1
Баланс АКБ Приватбанк 2005 р. (млн. грн.)

'�����!��� 

D
[Q, �����# "�
2005 �. 'D�Q, �����# "� 

2005 �. ��"���# 

P������ ������ 2272,875 ,����� � "�������# 4860,55 2587,675 
���!������	��� ����� 
��"��Z���� 

2156,125 ���!������	��� 
����� "�������� 

1227,6 -928,525 


����� 11928,075 �������� ������ 7292,925 -4635,15 
+���� ������ 651,4 +���� ������ 26,65 -624,75 
*������ /��� 780,525 ���������� ������� 2702,725 1922,2 
$�!����� 419,4 
������� 394,15 -25,25 

A�9� 1703,8 1703,8 
�D)*� 18208,4 18208,4 0 

 Негативна різниця між одними джерелами залучення і на�
прямами використання ресурсів, з огляду на суть балансу, по�
винна бути покрита за рахунок позитивної різниці по інших.

З таблиці 2.2.1 видно, що дефіцит ресурсів виник у тих
підрозділів, що займаються міжбанківським кредитом, цінними
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паперами і кредитуванням клієнтів. Цей дефіцит покривається
в основному з трьох джерел: це власних ресурсів банку, коштів
на рахунках внесків до запитання та інших пасивів. У яких
сумах і по яких напрямах відбувається рух внутрішньобанківсь�
ких грошових потоків, показано в таблиці 2.2.2.

Таблиця 2.2.2
Внутрішньобанківські грошові потоки АКБ Приватбанк

2005 р. (млн. грн.)

�3
���	�� ������� ���*G3��( 
��� 

.���� 
���3�� ��3<��� �3;����� 

%�����	�� ������� -928,52 -624,75 -4635,15 -25,25 
���������� 
������� 

1922,2  1297,45 -3337,7  

,����� � 
"�������# 

2587,675 1659,15  -1678,55  

A�9� 1703,8   25,25  
 

Балансовий капітал, що залишився після формування ос�
новних засобів, покриває негативну різницю між сумою залу�
чених і розміщених ресурсів по цінних паперах в сумі 624,75
млн. грн., та по кредитах клієнтам банку в сумі 1297,45 млн. грн.

Різниця між внесками до запитання і ліквідними активами
спрямувується на фондування операцій на ринку міжбанківсь�
кого кредиту (928,52 млн. грн.) і кредитування клієнтів (1659,15
млн. грн.).

Також кредитний портфель формується за рахунок строко�
вих внесків (7292,92 млн. грн.) та і інших пасивів (1678,55 млн.
грн.).

Таким чином, ми виявили підрозділи банку, пов’язані між
собою в процесі внутрішньобанківського перерозподілу ре�
сурсів (таблиця 2.2.3.).

Знаючи, за рахунок яких джерел ресурсів і в якому обсязі
сформована кожна стаття активу, можна на підставі вартості
кожного виду ресурсів визначити процентну складову витрат
по кожному виду. Вартість капіталу береться средньозважена
величина по платних (акціонерний капітал) і безкоштовних
(власний капітал) ресурсах.
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%�<���<��� 
����	����� 

5�2;����	):��= 
��3<���	 

����	����� 
������	�= ��3����( 

X��������# 
��"��&������ – �������� 
�!�����������# 

928,52 1659,15 

X��������# ���"����& 
�������� 

 7292,92 

 

Таблиця 2.2.3
Перерозподіл ресурсів між підрозділами АКБ Приватбанк

(млн. грн.)

Таблиця 2.2.4
Баланс банку Аваль2005 р. (млн. грн.)

���$+ )�. �� 
2005 %��$+ )�. �� 

2005 ������� 

P������ ������ 1802 ,����� � 
"�������# 

5299,025 3497,025 

���!������	�� 
������ � ���"��� 

756,8 )�������� 
���!���. 

1626,025 869,225 


����� 9947,325 �������� ������ 5403,875 -4543,45 
+���� ������ 1003,3 +���� ������ 0,125 -

1003,175 
*������ /��� 916 ���������� 

������� 
1311,225 395,225 

$�!����� 119,9 
������� 188,125 68,225 
  A�9� 716,92 716,92 

�D)*� 14545,33  14545,32  

У даному випадку строковими внесками не покривається
кредитний портфель банку на суму 4543,45 млн. грн. і очевид�
на негативна різниця між сумою коштів залучених і розміще�
них через цінні папери 1003,17 млн. грн. При цьому капіталу
банку не достатньо для того, щоб компенсувати негативну
різницю між купленими і проданими цінними паперами (кап�
італ покриває цю різницю тільки на 395,23 млн. грн.), тому роз�
рив покривається ресурсами міжбанківського кредиту, що є
допустимим тільки у разі його довгострокового характеру, і
внесками до запитання.
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Загальна схема внутрішньобанківських грошових потоків
виглядає таким чином (табл. 2.2.5):

Таблиця 2.2.5
Внутрішньобанківські грошові потоки банку Аваль 2005 р.

(млн. грн.)

%�<���<��� ����	����� 
�����= ���3��	 

����	����� 
������	�= ��3����( 

X��������# ���"����&  
�������� 

 5403,875 

X��������# ���!������	��&  
������� 

607,95 261,275 

�
Отриманий розподіл внутрішньобанківських грошових по�

токів дозволяє судити не тільки про взаємодію підрозділів банку
при формуванні активів і пасивів, а й оцінити їх ризикованість. У
даному випадку внески до запитання, що залишилися після фор�
мування ліквідних активів, можуть розглядатися як стабільний
ресурс. Що ж до міжбанківського кредиту, то його використання
при формуванні довгострокових активів достатньо ризиковане.

�3
���	�� ������� .����  
���3�� ��3<��� 

%�����	�� ������� -1003,175 -4543,45 
���������� ������� 395,23 -607,95  
���!������	�� ������  
� ���"��� 

869,23 261,275 -4282,18 

,����� � "�������# 3497,03  -785,15 

������� 68,23  -716,93 
A�9� 716,92  0,00 

У даному випадку підрозділами�донорами виступають управ�
ління міжбанківських кредитів, депозитів і розрахунково�касово�
го обслуговування, оскільки їх ресурси беруть участь у формуванні
кредитного портфеля і портфеля цінних паперів банку. Суми,
надані підрозділами�донорами, іншим підрозділам банку, наведені
в таблиці 2.2.6.

Таблиця 2.2.6
Перерозподіл ресурсів між підрозділами банку Аваль
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���$+ )�. �� 
2005 %��$+ )�. �� 

2005 ������� 

P������ ������ 1837,08 ,����� � "�������# 4808,40 2971,325 
���. !��� ������ 
� ���"��� 

630,18 )�������� 
���!������	��� ����� 

214,38 -415,8 


����� 9432,30 �������������� 5695,23 -3737,075 
+���� ������ 123,05 +���� ������ 19,88 -103,175 
*������ /��� 721,83 ���������� ������� 1222,90 501,075 
$�!����� 74,33 
������� 216,63 142,3 

  A�9� 641,35 641,35 
�D)*� 12818,75  12818,75  

Дані таблиці 2.2.7 свідчать про те, що підрозділом�донором
виступає тільки управління розрахунково�касового обслугову�
вання, оскільки тільки залишки на рахунках внесків до запитан�
ня є тим ресурсом, який перерозподіляється між іншими цент�
рами прибутку. Власних коштів банку недостатньо для покриття
розриву між проданими і купленими цінними паперами, тому
397,9 млн. грн. цієї різниці фондується внесками до запитання.

Аналогічна ситуація склалася і з операціями на ринку
міжбанківського кредиту, і з забезпеченням кредитних вкладень
строковими внесками (у всіх цих операціях використовуються
кошти залишків на рахунках внесків до запитання).

Але оскільки в розрахунку залишки внесків до запитання
узяті за мінусом ліквідних активів, можна вважати, що їх вико�
ристання в термінових активах виправдано. У даному випад�
ку міжбанківський кредит не служить джерелом формування
довгострокових вкладень, що позитивно характеризує структу�
ру ресурсів банку і знижує ризик вкладень (табл. 2.2.8).

Таблиця 2.2.8
Внутрішньобанківські грошові потоки АКБ Промінвест?

банк 2005 р. (млн. грн.)

�3
���	�� ������� .���� 
���3�� ��2;���. ��3<��� 

%�����	�� ������� -103,175 -415,8 -3737,075 
���������� ������� 501,075 397,9  -3339,175 
,����� � "�������# 2971,325  2555,525 -783,65 

������� 142,3   -641,35 
A�9� 641,35   0 

Таблиця 2.2.7
Баланс АКБ Промінвестбанк 2005 р. (млн. грн.)
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Обмін ресурсами між підрозділами банку виглядає таким
чином (табл. 2.2.9).

Тут, як і у всіх інших прикладах, ми не можемо розшифрувати
статтю „інші пасиви”. Проте суть пропонованого підходу очевидна
навіть з розгляду наявних даних. Більш досконалий аналіз може
бути проведений за наявності більш деталізованої інформації.

Таблиця 2.2.10
Баланс АКБ Укрсоцбанк 2005 р. (млн. грн.)

���$+ )3�3<�� �� 
2005 �. %��$+ )3�3<�� 

�� 2005 �. ������� 

P������ ������ 1874,33 ,����� � 
"�������# 

2844,58 970,25 

� ��!������	�� 
������ � 
���"��� 

165,98 )�������� ���!���. 644,25 478,275 


����� 5091,63 �������� ������ 3916,50 -1175,125 
+���� ������ 1014,28 +���� ������ 46,08 -968,2 
*������ /��� 876,10 ���������� ������� 936,45 60,35 
$�!����� 140,55 
������� 176,55 36 

  A�9� 598,45 598,45 
�D)*�  9162,85  9162,85  

У даному випадку ми знову стикаємося з ситуацією, коли ресур�
сною базою для формування портфеля цінних паперів є міжбанкі�
вський кредит. Загальна схема фондування фондового портфеля
банку виглядає так: капітал – 60,35 млн. грн., міжбанківський кредит
– 478,27 млн. грн., внески до запитання – 429,57 млн. грн. Кредит�
ний портфель, окрім строкових депозитів, забезпечується внесками
до запитання – 540,67 млн. грн. і іншими пасивами – 634,45 млн. грн.

У результаті внутрішньобанківські грошові потоки розпод�
іляються по напрямах, представлених у таблиці 2.2.11.

%�)�	� 
����	����� 

5�2;����	):��= 
��3<���	 

����	����� 
������	�= 
��3����( 

X��������# ���"����& ��������  5695,225 
X��������# ��"��&������-�������� �!�����������# 415,80 2555,53 

�������  142,3 
A�9�  641,35 

Таблиця 2.2.9
Перерозподіл ресурсів між підрозділами АКБ Промінвест?

банк (млн. грн.)
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�3
���	�� ������� .���� ���3�� ��3<��� 
'�"������ ��"���# -968,2 -1175,125 
���������� ������� 60,35 -907,85  
)�������� 
���!���. ����� 

478,275 -429,575  

,����� � "�������# 970,25 540,675 -634,45 

������� 36  -598,45 
A�9� 598,45  0 

Таблиця 2.2.11
Внутрішньобанківські грошові потоки АКБ Укрсоцбанк

2005 р. (млн. грн.)

Взаєморозрахунки підрозділів банку в процесі перерозпод�
ілу ресурсів, засновані на вказаному розподілі грошових по�
токів, відображені в таблиці 2.2.12.

Таблиця 2.2.12
Перерозподіл ресурсів між підрозділами АКБ Укрсоцбанк

�3)*�)� 
����	����� 

�����= ���3��	 
����	����� 
������	�= 
��3����( 

X��������# ���"����& ��������  3916,5 
X��������# ��"��&������ – �������� 
�!�����������# 

429,575 540,675 

X��������# ���!������	��& ������� 478,275  

�������  36 
A�9�  598,45 

Тут також слід окремо проаналізувати структуру залучено�
го міжбанківського кредиту з огляду на терміни (чи відповідає
терміновість отриманого МБК терміновості куплених банком
цінних паперів).

Останній приклад підтверджує загальну тенденцію незнач�
ного формування кредитного і фондового портфелів за раху�
нок капіталу банку і використання для цих цілей внесків до
запитання і міжбанківського кредиту. Особливістю даного бан�
ку є найбільша питома вага міжбанківського кредиту в сукупній
ресурсній базі.

Так портфель цінних паперів на 277,1 млн. грн. забезпече�
ний власними джерелами і на 265,5 млн. грн. міжбанківським
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кредитом. Переважаюче значення міжбанківського кредиту має
місце при формуванні кредитного портфеля банку – 1051,17
млн. грн., при сумі задіяних внесків до запитання – 308,22 млн.
грн. Очевидно, що зі всіх розглянутих прикладів у даного бан�
ку найменше розвинена клієнтська база, що змушує його актив�
но користуватися ресурсами міжбанківського ринку. Ця особ�
ливість знаходить свій вираз у розподілі внутрішньобанківських
грошових потоків між напрямами діяльності банку (таблиця
2.2.14) і підрозділами, що представляють ці напрями діяльності
(табл. 2.2.15).

���$+ )�. �� 
2005 %��$+ )�. �� 

2005 ������� 

P������ ������ 973,95 ,����� � 
"�������# 

1282,18 308,225 

���!������	�� 
������ � ���"��� 

263,30 )�������� 
���!���. 

1579,98 1316,675 


����� 4793,35 �������� 
������ 

2892,13 -1901,225 

+���� ������ 611,63 +���� ������ 69,03 -542,6 
*������ /��� 515,00 ���������� 

������� 
792,10 277,1 

$�!����� 163,38 
������� 61,05 -102,325 
  A�9� 644,15 644,15 

�D)*� 7320,60  7320,6  

Таблиця 2.2.13
Баланс АКБ Укрсиббанк 2005 р. (млн. грн.)

Таблиця 2.2.14
Внутрішньобанківські грошові потоки АКБ Укрсиббанк

2005 р. (млн. грн.)

�3
���	�� ������� .��. 
���3�� 

��3<��� �3;����� 

'�"������ ��"���# -542,6 -1901,225 -102,325 
���������� ������� 277,1 -265,5   
)�������� ���. !���. 1316,675 1051,175 -850,05  
,����� � "�������# 308,225  -541,825  
A�9� 644,15  102,325 0 
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Таблиця 2.2.15
Перерозподіл ресурсів між підрозділами АКБ Укрсиббанк

(млн. грн.)

�3)*�)� 
����	����� 

�����= ���3��	 
����	����� 
������	�= 
��3����( 

X��������# ���"����& ��������  2892,125 
X��������# ��"��&������ – �������� 
�!�����������# 

 308,225 

X��������# ���. !���. ������� 265,5 1051,175 
A�9�  541,825 

Вплів внутрішньобанківського розподілу грошових потоків
на остаточну ефективність роботи підрозділів, що виконують
активні операції, та на ціну їх продуктів залежать від порядку
нарахування внутрішніх платежів за ресурси.

Р.Г. Ольхова вказує на такі види ставок, що використову�
ються усередині банку.

Єдиний пул означає, що всі ресурси і вкладення розглядають�
ся без урахування термінів їх спрямування на фінансування
активів. У цьому випадку застосовується єдина ставка по за�
лучених і розміщених коштах.

���$+ %��$+ 
+�<� ����� �*5� % 

)��	�� 
+�<� ��)�	* �*5� % 

)��	�� 
$������������ 2500 12 *!������( 1000 11 
�����	��������� 500 12,5 W��9���� 

����� (��
) 
2500 10 


�������������� 3000 13 $���"��� 
���>���� 

2500 5 

��"�� 6000   6000  

Середня ставка залучення
((1000*0,11)+(2500*0,1)+(2500*0,05)) / 6000 = 8,08%;

Середня ставка розміщення
((2500*0,12)+(500*0,125)+(3000*0,13)) / 6000 = 12,54%.

Процентна маржа (дохід) по банку складе (0,1254@
0,0808)*6000 = 267,6.
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Розподілимо процентний дохід по відповідних центрах.
Довгострокові кредити 2500*(0,12@0,0808)= 98.
Середньострокові кредити 500*(0,125@0,0808)= 22.
Короткострокові кредити 3000*(0,13@0,808)= 147,6.
Множинний пул означає, що процентний дохід по розміще�

них і залучених коштах розподіляється з урахуванням джерел
залучення і термінів розміщення. У цьому випадку для фінан�
сування довгострокових активів у сумі 2500 одиниць банк має
в своєму розпорядженні довгостроковий пасив в сумі лише
1000 одиниць, а ще для 1500 необхідно підібрати пасив, близь�
кий за терміном. Розподіл доходів при такому підході відбува�
тиметься таким чином:

Довгострокові кредити 1000*(0,12@0,11)+ 1500 *(0,12@0,1)
= 40.

Середньострокові кредити 500 *(0,125@0,1) = 12,5.
Короткострокові кредити 3000 * (0,13@0,05)+500*(0,13@0,1)

= 215,1 [184].

Хотілося б звернути увагу ще на один досить важливий
момент. Взаємини підприємства з банком можуть включати,
наприклад, розміщення депозиту, розрахунково�касове обслу�
говування, ведення реєстру акціонерів, корпоративних картко�
вих рахунків, регулярне кредитування. Як правило, витрати
банку для стимулювання продажу різних продуктів, не завжди
можна рівномірно розподілити при визначенні кінцевої со�
бівартості останніх. Однак продавець може мати на меті просу�
вання на ринку одного з продуктів з таким розрахунком, щоб
витрати на його просування були покриті зростанням прода�
жу інших продуктів, що надаються разом з ним (у „пакеті”).
Спільне просування продуктів або послуг на ринку може також
виражатися в окремих формах визначення ціни на них. На�
приклад, продавець може надавати знижки на один із пакетних
продуктів з урахуванням обов’язкового придбання покупцем
якого�небудь іншого продукту (послуги). Або ж продавець
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може пропонувати для продажу два або більше продуктів лише
у пакеті [66].

У статті В. Гриценко „Використання функціонально�варті�
сного системного аналізу у плануванні діяльності банку” заз�
начається, що виникає проблема обліку витрат і доходів, одер�
жуваних банком, як у результаті проведення окремих операцій,
так і по окремих напрямах діяльності. Дохід функціонального
підрозділу можна розділити на дохід, що одержується від розд�
рібної реалізації продукту банківської послуги, і дохід, що одер�
жується від реалізації послуг, що надаються у пакеті. Зростан�
ня доходів банку в цілому унаслідок збільшення попиту буде
супроводжуватися збільшенням навантаження на окремі фун�
кціональні підрозділи, тому завдання банку буде полягати у
визначенні мінімального рівня рентабельності функціонально�
го підрозділу при складанні плану банківських операцій і фінан�
сового плану банку. Зниження відносних показників прибут�
ковості проведення операцій – це та реальність, до якої стрімко
наближаються банки. В умовах зниження процентної маржі і
тарифів на базові послуги банки змушені йти на збільшення
обсягів надання останніх для підтримання досягнутого в попе�
редні періоди рівня доходів [67].

Орієнтуючись на комплексний підхід до обслуговування
клієнта, а також узявши до уваги необхідність врахування на�
дання набору послуг у пакеті, розглянемо можливості по вра�
хуванню внутрішньобанківського перерозподілу доходів між
функціональними підрозділами банку при встановленні та�
рифів з розрахунково�касового обслуговування.

За різними оцінками, розрахункові та касові послуги фор�
мують до третини продуктового ряду сучасного комерційного
банку. При цьому витрати, пов’язані з їх наданням, значно
більші, а доходи значно менші у порівнянні з іншими (зокрема
із кредитними) послугами.

Оскільки на комерційні банки покладена важливіша макро�
економічна функція щодо організації системи безготівкових
розрахунків, саме цей вид послуг є найбільш масовим та затре�



Організація діяльності комерційного банку

188

буваним серед клієнтів. При цьому банки здійснюють великі
витрати, пов’язані з проведенням безготівкових платежів, які
формують їх собівартість, а тому повинні компенсуватися спо�
живачами шляхом сплати тарифу за переказ. Звичайно, кожен
банк, встановлюючи тариф, проводить розрахунки мінімальної
вартості послуги, але не завжди отриманий результат цього
розрахунку є прийнятним для споживача та дозволяє встано�
вити таку ціну, яка компенсує банківські витрати. Конкурент�
на боротьба за клієнта змушує банки інколи встановлювати
тариф не на підставі фактичної вартості послуги, а на рівні ціни,
що запропонована банками�конкурентами. При цьому саме
цінова конкуренція наразі виходить на перший план у силу
подібності набору та якості розрахункових послуг усіх комер�
ційних банків.

Зазначене вище ставить перед банками проблему пошуку
додаткових джерел зменшення розрахункових тарифів як важ�
ливої конкурентної переваги, що дає можливість залучити на
обслуговування більшу кількість клієнтів та збільшити обсяг
надання ним послуг.

Врахування непрямих доходів від розрахункового обслуго�
вування клієнтів банку послідовно впроваджується в оцінку
ефективності цього напряму його діяльності. Зокрема, джере�
лом додаткового доходу від розрахункового обслуговування
багато економістів вважають використання залишків на рахун�
ках вкладів до запитання в активних операціях банку. Вико�
ристання ресурсів з рахунків вкладів до запитання на сьо�
годнішній день є об’єктивною реальністю, яка підтверджена,
зокрема, наведеними нами прикладами українських банків.

Аналіз практики російських банків свідчить, що „... дані про
структуру активів та пасивів комерційних банків вказують, що
кошти з поточних рахунків підприємств розміщуються на 56%
у недоходні ліквідні активи і на 44% у низько�доходні ліквідні
активи. Розмістимо 44% цих коштів у високоліквідні низько�
доходні активи по ставці у середньому 11% та отримаємо про�
центний дохід на рівні 34 млрд. руб.” [7].
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Якщо проаналізувати вітчизняні показники роботи банкі�
вської системи, то можна спостерігати таку ж тенденцію. Так,
за даними НБУ станом на 1 листопада 2004 р, ліквідні активи
банків України становили 22111 млн. грн., а залишки на рахун�
ках вкладів до запитання фізичних та юридичних осіб – 33718
млн. грн. Тобто 11607 млн. грн. брали участь у формуванні
інших дохідних активів. Якщо середня рентабельність активів
банків станом на 1.11.2004 становила 1,13% [186], то місячний
дохід від використання залишків на рахунках вкладів до запи�
тання склав (11607*1,13/100) /12 = 10,93 млн. грн.

З огляду на зазначене вище, слід вважати, що сьогодні не�
можливо не враховувати непрямі доходи при оцінці показників
прибутковості банківського розрахункового обслуговування.

Виходячи з того, що кожне ресурсне джерело повинне мати
своє цільове призначення при формуванні активів, пов’язане з
економічною сутністю операцій, кошти на рахунках вкладів до
запитання розміщуються у високоліквідні недохідні активи та
низькодохідні ліквідні активи. Сума доходів, що отримана у
результаті використання цієї категорії ресурсів, повинна пере�
розподілятися у певних пропорціях усередині банку між
підрозділами, що акумулюють та розміщують ресурси.

Використання внутрішньобанківських доходів для покрит�
тя витрат, пов’язаних із здійсненням розрахункового обслуго�
вування, є суттєвим джерелом зменшення тарифу по безготів�
ковим переказам, які є одним з основних та розповсюджених
видів послуг банку.

У свою чергу, зменшення тарифу дозволить банку досягти важ�
ливих конкурентних переваг і збільшити обсяг продаж розрахун�
кових послуг, що автоматично підвищить рівень комісійних доходів.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення понять „центр прибутку”, „центр витрат”, „центр

відповідальності”.
2. Зробіть класифікацію функціональних та штабних підрозділів

банку та окресліть основні напрямки їх роботи.
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3. Що означає централізоване та де централізоване управління ре�
сурсами. Проаналізуйте їх позитивні та негативні риси.

4. Назвіть види та охарактеризуйте особливості ставок, що вико�
ристовуються усередині банку.

5. Проаналізуйте можливості використання внутрішньобанківських
доходів для покриття витрат, пов’язаних із здійсненням розра�
хункового обслуговування

Теми для рефератів
1. Аналіз взаємодії центрів прибутку банку при виконанні функції

перерозподілу грошових коштів в економіці (на прикладі балансів
українських банків)

Завдання для практичної роботи
1. 10 березня при курсі покупки USD/UAH=5,12 Банк А уклав

форвардний контракт на продаж Банку Б 35000000 USD за кур�
сом USD/UAH=5,127 з терміном виконання 15 квітня.
Для покупки 35000000 USD Банк А взяв у Банку В міжбанкі�
вський кредит у гривнях за поточним курсом на строк з 10 бе�
резня по 15 квітня під 12,5% річних.
Купивши на кошти міжбанківського кредиту 35000000 USD,
Банк А віддав їх у кредит Банку С під 5,67% річних на строком
з 10 березня по 15 квітня.
Визначити фінансовий результат банку від цих угод та доходи й
видатки по кожному підрозділу, що були задіяні в проведених
банком операціях.

2. Провести групування облікових рахунків за економічним змістом,
скласти аналітичний баланс – нетто.

3. Використовуючи дані складеного аналітичного балансу нетто.:
– Скласти таблицю відповідності активів та пасивів за стоками та

економічним змістом.
– Визначити перевищення та нестачу ресурсних джерел для кож�

ної групи активів.
– Виявити за рахунок яких ресурсів сформовані активи, що не

повністю профінансовані за рахунок власних ресурсних джерел.
– Зробити висновки щодо ефективності управління активами та

пасивами.
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Дані для складання аналітичного балансу нетто.
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Примітка 1. Для проведення аналізу відповідності активів
та пасивів за сумами та строками використовуйте наступну
форму.
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Примітка 2. Для проведення аналізу джерел формування активів
за рахунок відповідних пасивів використовуйте наступну форму:

Рекомендована література
1. Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации //

Деньги и кредит. – 2002. – № 11, 12.
2. Козлов А.А., Хмелев А.О. Качество кредитной организации //

Деньги и кредит. – 2003. – № 2, 3.
3. Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статис�

тика, 1987.
4. Гагаріна С.А. Деякі аспекти організації управлінського обліку в

комерційних банках // Проблеми і перспективи розвитку банк
івської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 5. – Суми: ВВП
«Мрія �1» Лтд, 2002.

5. Воропаева С. Построение системы мотивации центров на базе
функционально – стоимостной модели // Банковские услуги. –
2005. – № 1. – С. 37�40.
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6. Ольхова Р.Г. Современный банк: от оценки рентабельности до
особенностей системы управления доходностью // Банковские
услуги. – 2001. – № 7�8.

7. Загорий Г.В. Роль организационной структуры в процессе управ�
ления ликвидностью банка // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 10. – Суми:
ВВП «Мрія �1» Лтд, 2004.

8. Гриценко В.Г. Использование функционально�стоимостного ана�
лиза в планировании деятельности банка // Вісник У АБС НБУ.
– 2003. – №1.

2.3. Концепції управління діяльністю банку

Оскільки банк є системним підприємством, то до нього
можна застосовувати підходи до управління, що розроблені для
подібних структур.

Анрі Файоль (1841�1925) уперше проаналізував управлінсь�
ку діяльність і в роботі „Загальне і промислове управління”
визначив її як об’єднання п’яти елементів:

1.  Прогнозування і планування: „аналіз цифр і складання
плану дій”.

2.  Організація: „побудова структури підприємства”.
3.  Розпорядження: „підтримка діяльності персоналу”.
4. Координація: „скріплення, уніфікація і гармонізація всіх

видів діяльності і зусиль”.
5. Контроль: „контроль за тим, що все відбувається відпові�

дно до встановлених правил і вказівок” [64].
Усі названі елементи сучасні автори незмінно включають у

поняття управління банком: „Банківський менеджмент в загаль�
ному вигляді являє собою управління відносинами, що пов’я�
зані зі стратегічним і тактичним плануванням, аналізом, регу�
люванням, контролем діяльності банку, управлінням фінансами,
управлінням маркетинговою діяльністю, а також персоналом, що
здійснює банківські операції” [277, с. 509].

Банківський менеджмент – це наука про надійні та ефек�
тивні системи управління всіма процесами і відносинами, що
характеризують діяльність банку. Під процесами і відносинами
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розуміють сукупність фінансових, економічних, організаційних
і соціальних сфер банківської діяльності [217, с. 6].

На думку О.С. Стоянової банківський менеджмент – це су�
купність фінансового менеджменту і управління персоналом.

Л.О. Примостка також зазначає, що за напрямами діяльності
банківський менеджмент поділяється на фінансовий і організа�
ційний.

У якості функцій фінансового менеджменту в банку О.С. �
Стоянова виділяє: управління активами і пасивами, управлін�
ня ліквідністю, управління власним капіталом, управління по�
зиковими коштами, управління банківськими ризиками,
управління кредитним портфелем і організацію внутрішньобан�
ківського контролю [277, с. 510].

Л.О. Примостка визначає ці функції в такій послідовності:
управління активами і пасивами; управління власним капіта�
лом; управління банківськими ризиками; управління прибут�
ковістю; управління ліквідністю і резервами; управління банк�
івськими портфелями – кредитним, цінних паперів, реальних
інвестицій; управління процесом планування і формування
бюджетів [217].

Слід зазначити, що вказівка на такі функції фінансового
менеджменту, як управління прибутковістю і процесом форму�
вання бюджетів є важливою і вигідно відрізняє цю позицію від
позиції попереднього автора.

На нашу думку функції банківського менеджменту, що ви�
діляються даними авторами, потребують певного коректуван�
ня.

Оскільки в поняття „управління активами” автоматично
входить управління ліквідністю, управління кредитним портфе�
лем і управління банківськими ризиками, а в поняття „управл�
іння пасивами” – управління власним капіталом і управління
позиковими коштами банку, то виділяти їх у якості окремих
функцій фінансового менеджменту немає сенсу.

Разом з тим, необхідно звертати особливу увагу на підсум�
ковий показник діяльності – прибуток, як результат управлін�
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ня доходами і витратами банку. При цьому управління актива�
ми і пасивами включає частину даного процесу, що стосується
управління процентними доходами і витратами, або собіварті�
стю і ціною процентних продуктів банку. Непроцентні доходи
і витрати – це предмет окремого управління, вони є другою
основною функцією фінансового менеджменту банку, оскільки
складають основу встановлення собівартості та ціни його не�
процентних продуктів.
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X��������# 
�������� 
����/���� 

X��������# 
���������% 

X��������# 
�������� 
��9���� 

X��������# "��������� 
� "���"������� 

��9���� 

X��������# 
��"����� 

X��������# ����% 
���������& 

�������� !���� 

X��������# ��!��������% 
���������& �������� 

!���� 

X��������# ����% 
�����������& 

�������� !���� 

X��������# ��!��������% 
�����������& �������� 

!���� 

3. -*����� 
„����	���-

�� 
4����)�	�5 
�3�*�:����5 
<���:��)��” 

2. -*����� „����	����� �3����3����5� <�=�<�5� � 	������5� ;���*”

Рис. 2.3.1. Взаємозв’язок функцій фінансового менеджменту
банку

Розглянемо, як інтерпретуються зв’язки, що наведені в даній
схемі. Ціна процентних продуктів банку визначається собівар�
тістю акумульованих банком пасивів (власні і позикові кошти)
та рівнем ризику активів і нормою неприбуткових (ліквідних
активів). Ціна непроцентних продуктів банку залежить від
рівня його непроцентних витрат і доходів. Підсумковий фінан�
совий результат – прибуток – визначається на підставі
співвідношення ціни і собівартості процентних і непроцентних
продуктів банку.
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Завдання управління активами і пасивами полягає в тому,
щоб забезпечити ефективне використання ресурсів (власних і
позикових) у кредитному, фондовому й інвестиційному порт�
фелях з урахуванням необхідної норми ліквідних активів і ос�
новних засобів.

Вирішується дане завдання по�різному, залежно від моделі
управління ресурсами, що використовується банком. Модель
„Банки усередині банку” визначає декілька „центрів ліквідності�
прибутковості” усередині самого банку, що використовуються
для розміщення ресурсів, які залучає банк з різних джерел. Ці
центри отримали назву „Банків усередині банку”, оскільки роз�
міщення коштів з кожного центру здійснюється незалежно від
розміщення коштів з інших центрів. У банку існує банк вкладів
до запитання, банк ощадних внесків, банк термінових внесків і
банк основного капіталу.

Суть моделі „Загального фонду коштів” полягає в ідеї об�
’єднання всіх ресурсів і подальшого їх розподілу між тими ви�
дами активів, які вважаються підходящими. У моделі „Загаль�
ного фонду коштів” для здійснення конкретної активної
операції не має значення, з якого джерела надійшли ресурси,
доки їх розміщення сприяє досягненню поставленої перед бан�
ком мети [222].

Дж. Ф. Сінкі у книзі „Управління фінансами в комерційних
банках” розглядає модель, коли усередині банку роздрібна оди�
ниця забезпечує ресурсами оптову. При цьому ціна переказу
повинна дорівнювати альтернативним витратам роздрібної
одиниці (альтернативні витрати – витрати, що відображають
кращі альтернативні можливості використання коштів) [239].

Існують діаметрально протилежні підходи до вирішення
питання, за рахунок яких ресурсів можна формувати окремі
види банківських активів. Найбільш дискусійним є питання
використання в активних операціях банку ресурсів у вигляді
залишків на розрахункових і поточних рахунках клієнтів бан�
ку – вкладів до запитання.
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Унаслідок частоти операцій по даних рахунках опе�
раційні витрати по них зазвичай вищі, ніж по термінових
депозитах, але оскільки по цих рахунках банки платять
невисокі відсотки або не платять зовсім, ці ресурси віднос�
но дешеві. У той же час, це найменш стабільна частина ре�
сурсів, банкам необхідно мати по них високий оперативний
резерв для підтримання ліквідності. Тому оптимальною
вважається питома вага цих коштів у ресурсах банку до
30�36% [18].

Особливість роботи деяких сьогоднішніх банків полягає у
формуванні довгострокових активів на базі відносно коротко�
строкових пасивів.

Можливість такої трансформації, зокрема залишків на
клієнтських рахунках, розглядається в роботах А.П. Вожжова.
Він вважає, що купівля міжбанківських ресурсів дозволяє
підтримувати рівень вкладів до запитання в стабільному стані
і трансформувати змінну частину поточних пасивів у катего�
рію керованих ресурсів. Але це вимагає постійного контролю
за станом ресурсної бази й оперативного управління процесом
купівлі�продажу короткострокових пасивів на міжбанківсько�
му ринку [48].

Негативна сторона даного підходу полягає в тому, що по�
точна оцінка активів банку може зменшитися, тобто впасти
нижче їх номінальної ціни, тоді як оцінка зобов’язань не опус�
титься нижче номінального рівня. Тобто активи можуть бути
або втрачені взагалі, або значно впасти в ціні при їх вимушеній
реалізації [199].

Крім того, існує „австрійська школа” головним постулатом
якої є дотримання суворої заборони на користування грошима
клієнтів незалежно від терміновості, ліквідності і прибутковості
активів, в які вони розміщуються. „Ідеальною вважається сис�
тема, де максимально рознесені функції як збереження і
здійснення платежів, так і кредитування” [155].

Автори цієї моделі пропонують систему повного резервуван�
ня коштів на рахунках вкладів до запитання. Серед переваг
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такої системи можна назвати відсутність необхідності прове�
дення додаткових емісій і запозичень, націлених на задоволен�
ня вимог вкладників до банків, в яких виникли проблеми з
ліквідністю.

Але існує проблема, пов’язана з цим підходом. По�перше,
зазвичай банк не платить відсоток по залишках на поточному
рахунку, але якщо ця практика існує у конкурентів, на ці вип�
лати доведеться піти, але невідомо за рахунок яких доходів їх
проводити. По�друге, якщо плата за розрахунково�касове обслу�
говування не покриває його собівартості, то за рахунок чого
компенсувати збитки?

Ми знову повертаємося до ключової банківської дилеми
„ліквідність – прибутковість”, від оптимального рішення якої
залежить надійність і ефективність функціонування кожного
банку.

На наш погляд, система формування активів банку повин�
на базуватися на чіткому визначенні джерел ресурсів для кож�
ного з них. Це не дозволить банку втратити ліквідність і дасть
можливість пов’язати вартість пасивів із прибутковістю активів.

Пропоновану схему використання ресурсів у активах наве�
дено на рисунку 2.3.2.

Ресурси, що акумулюються банком на рахунках до запитан�
ня і строкових депозитах підприємств і фізичних осіб, дійсно
зливаються в єдиний ресурсний фонд і при розміщенні коштів
з даного фонду в активні операції невідомо звідки вони над�
ійшли. Проте, незважаючи на невиразність ресурсного фонду,
напрями використання різних його джерел по певних категор�
іях вкладень повинні бути встановлені відповідно до чітких
пріоритетів з огляду на економічну сутність операцій та не�
обхідність підтримання ліквідності і рівня ризику.

Пріоритетність розподілу різних джерел залучення коштів
між видами активів подано в таблиці 2.3.1.

Запропонований у даній моделі варіант пріоритетності роз�
поділу пасивів по статтях активних операцій спирається на такі
підходи:
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1. Центри прибутку банку проводять активні операції насам�
перед за рахунок власних джерел залучення коштів, а потім, за
умов нестачі власних джерел, за рахунок ресурсів, залучених
усередині банку.

2. У найменш ліквідних активах використовуються
найбільш стабільні пасиви.

3. Пасиви і активи повинні співвідноситись виходячи з їх
строковості.

Так, вклади до запитання є найменш стабільним і найбільш
короткостроковим джерелом ресурсів, тому передусім містять�
ся у вигляді ліквідних активів (готівкові і безготівкові грошові
кошти) для виконання поточних зобов’язань банку по даній
категорії пасивів. Міжбанківський кредит є в основному корот�
костроковим вкладенням, тому кошти, що залишилися після
формування за рахунок вкладів до запитання ліквідних активів
прямують на покриття міжбанківських операцій (зрозуміло у
випадку, якщо у банку існує на даний момент негативне саль�

Рис. 2.3.2. Напрями використання банківських ресурсів
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до між залученими і розміщеними міжбанківськими кредитами).
якщо ж після покриття ліквідних активів і МБК лишилися
вільні залишки коштів по рахунках до запитання, вони можуть
бути використані в короткостроковому комерційному кредиту�
ванні (за умови, якщо сума кредитів не покривається розміром
залучених строкових депозитів). Украй небажане використан�
ня залишків по рахунках вкладів до запитання в інших катего�
ріях активів, проте, якщо не вистачає ресурсів, залишок вкладів
до запитання використовується для покриття вкладень у цінні
папери, надання ресурсів філіалам, покриття дебіторської забор�
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Таблиця 2.3.1
Порядок розподілу джерел залучення ресурсів між активами
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гованості і неприбуткових активів (така послідовність випли�
ває з рівня прибутковості цих активів).

Капітал банку, навпаки, виступає найбільш стабільним і
довгостроковим джерелом ресурсів. Крім того, частина капіта�
лу, що не пов’язана з виплатою дивідендів акціонерам, може
розглядатися як безкоштовний ресурс. З цього випливають і
першочергові напрями використання цих ресурсів – для по�
криття не прибуткових активів і найбільш ризикових вкладень.

Пріоритетність використання решти джерел в активних
операціях випливає з їхньої економічної сутності та функцій
банку.

Проблеми управління, пов’язані з пошуком найбільш опти�
мальних варіантів їх вирішення з цілого набору можливих аль�
тернатив, нині вирішуються шляхом побудови імітаційних мо�
делей.

Частина моделей є базовими, наприклад, моделі грошових
потоків. Інші моделі складаються з метою розвитку аналітичних
функцій системи, наприклад, модель пасивної еволюції. Мето�
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дологічною основою програм прогнозування стану банку є два
класи моделей:

� детерміновані моделі, що використовують виявлені зако�
номірності в банківських процесах;

� стохастичні моделі, що розглядають банківські процеси як
випадкові. [125].

Ідея імітаційних моделей відповідає основним принципам
роботи комерційного банку, функції якого полягають у перетво�
ренні потоків ресурсів у потік активних операцій. Перевага
імітаційних моделей полягає в тому, що вони дозволяють ро�
бити як наближені оцінки наслідків ухвалених рішень, так і
давати детальні прогнози і розрахунки.

Моделі активних операцій банку дають можливість проана�
лізувати взаємозв’язок кредитних, інвестиційних операцій з
формуванням його ресурсної бази. На основі цього вирішують�
ся завдання оптимального розподілу фінансових ресурсів, конт�
ролю ліквідності і поточної прибутковості комерційного банку.

У рамках концепції грошових потоків розглядаються пото�
ки кредитів, інвестицій, розподілу доходів. Управління зводить�
ся до визначення параметрів і конфігурації кредитних потоків.
Модель дозволяє визначити, скільки кредитів даної категорії
терміновості банк може видати, виходячи з прогнозованого
потоку ресурсів. На цій основі планується потік відсоткових
доходів, обирається оптимальна структура активних операцій
банку [127].

У якості цільових функцій моделі при оптимізації структу�
ри активів береться прибутковість активів, ризикованість ак�
тивів, ліквідність.

Як обмеження розглядаються обов’язкові економічні норма�
тиви діяльності банків. Наприклад, коефіцієнт достатності влас�
них коштів (Н1 = К / Ар * 100%) у якості обмеження може
бути заданий формулою:

а1Х1 + а2Х2 +...+ aiXi = 0,1 x К,
де Х – статті активу балансу, а – коефіцієнт ризикованості активів,

К – капітал банку:
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К = УК + Ф + Нпр – КВ –У – Д,
де УК – статутний капітал;

Ф – фонди банку;
Нпр – нерозподілений прибуток;
КВ – капітальні витрати;
У – збитки;
Д – прострочена дебіторська заборгованість.
Загальне завдання оптимізації структури активів полягає у

виявленні можливостей якісних змін структури активів без
значних змін підсумку балансу. Якісні зміни здійснюються за
рахунок фактичної реструктуризації активу балансу:

Х1+Х2+... + Хi = А= const.
Необхідною умовою є перевищення рівня прибутковості

операцій над рівнем витрат з їх проведення. Математичний
запис обмеження виглядає так:

b1Х1+b2Х2 +...+ biXi > О + УК,
де О – загальна сума зобов’язань;

b – коефіцієнт прибутковості конкретного активу [1].
Місце моделювання і прогнозування в системі управління

банком може бути представлене у вигляді такої схеми
(рис. 2.3.2) [65]:
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Рис. 2.3.2. Блок�схема системи управління банком
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Друга складова банківського менеджменту – управління
персоналом – реалізується в таких функціях:

1. Адміністрування системи організації та оплати праці.
2. Організація підбору і розставлення персоналу.
3. Організація системи підготовки персоналу [277, с. 510].
Нині оперативність і якість управління персоналом, а також

підпорядкованість відділів за схемою строгої лінійної підпоряд�
кованості ставляться під сумнів.

Існує і негативна сторона розвитку системи управління
персоналом лише за рахунок керівників відповідного підрозді�
лу. Як показує практика це пов’язано з тим, що ці керівники
не отримують необхідної консультативної, методичної допомо�
ги і часто виконують функції, до яких не підготовлені профес�
ійно.

Слід упроваджувати комбіновані, лінійні з матричними або
тензорними, структури управління. У такому разі лінійна
підлеглість „працюватиме” при ухваленні стратегічних або так�
тичних рішень, а матричне або тензорне управління буде заді�
яно при рішенні повсякденних задач і при рішенні питань, що
знаходяться в компетенції різних відділів.

Таке об’єднання різних схем управління забезпечує насам�
перед чіткість і послідовність виконання відповідних завдань
банківського менеджменту, а також дозволяє підвищити опера�
тивний зв’язок між підрозділами банку, що допомагає ухвален�
ню ефективніших і узгоджених рішень.

Серед структурних частин загального управління персона�
лом комерційного банку доцільно виділити:

� підсистему планування, прогнозування, розвитку і марке�
тингу персоналу банку;

� підсистему оформлення і обліку кадрів;
� підсистему регулювання трудових відносин у колективі;
� підсистему визначення умов роботи;
� підсистему стимулювання роботи і розвитку соціальної

інфраструктури [182].
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Поняття „організаційний менеджмент банку” (друга части�
на управлінської роботи крім управління фінансами) складаєть�
ся з таких сфер діяльності: обґрунтування раціональних орган�
ізаційних форм побудови банку; організація системи контролю;
організація системи безпеки банку; управління кадровим по�
тенціалом; управління інформаційними технологіями [217].

Нам ближче саме цей підхід, оскільки без побудови опти�
мальної організаційної структури управління банком і інфор�
маційної системи навіть найефективніше управління персона�
лом втрачає сенс.

Основні принципи створення ефективної організаційної
структури управління об’єднані у три групи [38].

1. Принципи побудови менеджменту: дії суб’єкта управлін�
ня направлені на реалізацію місії фірми; єдність цілей, резуль�
тату і способів його досягнення, комплексність управління (пла�
нування, аналіз, регулювання і контроль); індивідуальний підхід
до працівників, максимальне використання їхнього потенціалу
і стимулювання до підвищення кваліфікації; забезпечення здо�
рового психологічного клімату в колективі; гнучкість організа�
ційної структури управління.

2. Особливості банківського менеджменту: по’єднання при�
ватних і колективних інтересів; комплексне рішення виробни�
чих, комерційних і соціальних проблем банку; зосередженість
на забезпеченні ліквідності; широта сфери обслуговування,
зміна контингенту клієнтів; робота в умовах підвищеного ри�
зику; високий ступінь регулювання діяльності банків з боку
держави; необхідність використання сучасних інформаційних
технологій; невизначеність між об’єктом управління і системою
управління, оскільки функції менеджменту і виробничі функції
важко розділити.

3. Особливості постановки і вирішення завдання вибору і
обґрунтування структури менеджменту комерційного банку.

Для вибору організаційної структури менеджменту комер�
ційного банку пропонується застосовувати модель процесу
вибору структури, що містить у собі такі складові: визначення
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дерева цілей; перерахування основних і допоміжних бізнес�
процесів банку; людські ресурси; визначення виду організац�
ійної структури банку; обґрунтування кількості рівнів управл�
іння; розподіл працівників по підрозділах (об’єднання в одному
підрозділі декількох пов’язаних бізнес�процесів дає можливість
використовувати одних працівників і інформаційних процедур
для обслуговування пов’язаних бізнес�процесів) [38].

У свою чергу, організаційна структура визначає контури про�
ходження інформації як від нижніх рівнів банку до органів уп�
равління, так і у зворотному порядку, це може мати вирішальне
значення для ефективного функціонування системи в цілому.

Діяльність сучасного банку визначається розмаїттям взаємо�
пов’язаних параметрів, що змінюються під впливом зовнішнь�
ого середовища і внутрішньобанківського менеджменту. Для
того, щоб адекватно організувати і оцінити діяльність банку
необхідно оперувати значним обсягом даних. Тому система
інформаційної підтримки повинна забезпечувати фахівців
можливістю оперативного і гнучкого управління фінансовим
станом банку навіть з випередженням розвитку поточних подій.

Вирішити подібне завдання можна тільки інформаційним
шляхом, а саме: за допомогою аналітичних систем, що дають
можливість прогнозувати розвиток подій на певну перспекти�
ву.

Залежно від того, на який період часу націлені управлінські
рішення, банківський менеджмент поділяється на стратегічний
і операційний.

Операційний менеджмент направлений на реалізацію стра�
тегічних рішень у процесі щоденного управління банківською
діяльністю.

Стратегічний менеджмент як процес передбачає визначен�
ня цілей, розробку стратегії, визначення необхідних ресурсів і
підтримку певних відносин із зовнішнім середовищем [120].

Вітчизняні банки приділяють мало уваги розробці і впровад�
женню стратегії. Причинами цього є нестабільність економіки,
політична напруженість (особливо перед виборами), прагнен�
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ня уникнути додаткових витрат, необхідних для реалізації про�
цесу стратегічного управління, незацікавленість акціонерів. У
результаті більшість банків не займається розробкою і впровад�
женням стратегії, в інших банках вона упроваджується на дос�
татньо низькому рівні, а деякі тільки розпочинають розробля�
ти стратегію [302].

Разом з тим, концепція стратегічного управління довела
свою життєздатність в умовах вітчизняного ринку банківських
послуг [120]. Найбільш конкурентноздатними серед українсь�
ких банків нині є ті фінансово�кредитні інститути, що у своє�
му розвитку дотримуються чіткої стратегії та приділяють увагу
її формуванню і коректуванню відповідно до умов навколиш�
нього середовища.

Для обґрунтування стратегічних орієнтирів необхідно про�
водити стратегічний аналіз і діагностику стану банку, його по�
тенціалу, особливостей конкурентного середовища і рушійних
сил у сфері банківських продуктів і послуг. Базову методоло�
гію, яка є основою даного комплексу (розроблена М. Портером),
складають концепція розширеного суперництва, концепція кон�
курентних переваг і концепція створення цінності для клієнтів
банку.

У сучасних умовах особливого значення набуває концеп�
ція розширеного суперництва [229]. Це концепція конкуренції
в широкому сенсі, коли на інтенсивність конкуренції вплива�
ють не тільки банки, що безпосередньо беруть участь у конку�
рентній боротьбі, але і ринкові сили, що виходять за межі бан�
ківської сфери: клієнти банків, постачальники навколо
банківських продуктів і послуг, потенційні банки�конкуренти,
продукти і послуги, що є замінниками традиційних банківсь�
ких продуктів і послуг.

З точи зору стратегічного менеджменту, основне значення
має постановка і організація досягнення мети. Оскільки для
банку, з огляду на специфіку його роботи, особливе значення
має управління фінансами, то у стратегії на перше місце вихо�
дить правильна постановка фінансової мети.
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Цікавим є підхід, де постановка фінансової мети представ�
лена з трьох блоків: розробка сценарних фінансово�кредитних
умов, оцінка етапу еволюції фінансового менеджменту банку,
вибір і розрахунок показників, що характеризують фінансову
мету [233].

Сценарні фінансово�кредитні умови – це варіанти прогно�
зу параметрів зовнішнього середовища і обмеження, що мають
значення для фінансового менеджменту.

Етап еволюції фінансового менеджменту відповідає стадія�
ми функціонування банку – формування, зростання, зрілість,
занепад.

При виборі показників, що характеризують фінансову мету,
пропонується виділити основних гравців, інтереси яких є таки�
ми, що визначають роботу банку – це засновники, топ�менед�
жери, персонал, клієнти і держава. У результаті отримаємо си�
стему рівнянь, яка і складе цільові орієнтири з прибутковості,
ліквідності і ризиків [233].

Нині ряд зарубіжних і вітчизняних авторів уводить у кон�
цепцію управління банком такі поняття, як „бізнес�процес” і
„реінжиніринг бізнес процесів”.

Ці зміни зумовлені новими тенденціями в банківській сфері,
новими завданнями банків і підходами до оцінки ефективності
їх роботи.

Діяльність кредитної організації повинна розглядатися як
сукупність взаємозв’язаних процесів, що виробляють споживчі
цінності. Бізнес�процес – специфічно впорядкована в часі і
просторі сукупність робіт і завдань, з вказівкою початку і кінця,
точним визначенням входу і виходу, що призначена для ство�
рення споживчої цінності [115].

Виділяється така класифікація процесів. Технологічний
процес – це впорядкована в часі і просторі сукупність дій, що
проводяться для досягнення поставленої мети або виконання
встановлених функцій підрозділу, з вказівкою почала і кінця,
точним визначенням входів і виходів. Технологічна операція –
логічно завершене і функціонально відособлена дія, що є час�
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тиною технологічного процесу, проводиться конкретним
співробітником банку.

Відповідно до даного підходу, банківський продукт (послу�
га) – це технологічний процес, вихідні параметри якого пред�
ставляють споживчу цінність для клієнта.

Внутрішньобанківська процедура – технологічний процес,
вихідні параметри якого представляють споживчу цінність для
самого банку.

Банківський продукт – це бізнес�процес, а споживчою
цінністю банківського продукту, що розглядається з погляду
процесу, є його вихідний параметр. Наприклад, супровід депо�
зиту приватних осіб (оформлення договору, прийом коштів
клієнта, нарахування відсотків, видача коштів після закінчен�
ня договору) є бізнес�процесом. При цьому банк може пропо�
нувати різні види депозитів, зберігання коштів, що відрізняють�
ся терміном, процентними ставками, мінімальними сумами та
іншими умовами. Кожний з таких видів має свою специфічну
цінність і своїх клієнтів. Проте, незалежно від умов і індивіду�
альних найменувань кожного виду внеску, всі вони реалізову�
ються одним конкретним процесом [115].

Даний підхід відповідає розглянутій нами вище концепції
побудови ієрархії між поняттями „банківський продукт” і „бан�
ківська послуга”, в якій послуга визначається як спосіб задово�
лення потреби, а продукт – як конкретне втілення послуги.

Пол Аллен зазначає, що реінжиніринг – це повна реоргані�
зація бізнес�процесу. Радикальна реорганізація вимагає визнан�
ня того, що все, що робилося раніше, не є непорушним; що нове
конкурентне середовище і технологічний розвиток вимагають
принципово нового способу ведення справ, а не просто досяг�
нення поставлених завдань швидше і краще.

Реінжиніринг – фундаментальне переосмислення і ради�
кальне перетворення внутрішньобанківських процедур для до�
сягнення певного поліпшення поточних показників з таких
параметрів, як витрати, якість, обслуговування і швидкість [3,
с. 262].
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Реінжиніринг допомагає вирішити ряд конкурентних зав�
дань:

� визначити пріоритетні бізнес�процеси, що відповідають
стратегічним цілям банку (У процесі реінжинірингу деякі сфе�
ри діяльності можуть визнаватися малоефективними, або не
дуже важливими, що приведе до їх зміни або ліквідації);

� провести діагностику роботи банку і бізнес�процесів,
сконцентрувавши увагу на витратах, якості послуг, інформації,
темпах розвитку тощо;

� створити могутню інформаційну систему на основі ком�
п’ютерної мережі;

� побудувати оптимальну модель виконання бізнес�проце�
су, системи управління, націленої на досягнення певної ієрархії
цілей;

� оптимізувати попередні кроки з метою досягнення мак�
симальної гнучкості системи в середовищі, що змінюється;

� розробити методичне забезпечення – технологічні карти,
визначення послідовності і переліку дій працівника, що бере
участь у визначеному бізнес�процесі [302].

Ефективність функціонування бізнес�процесів у банку по�
лягає у створенні таких механізмів надання послуг, які збільшу�
ють більш високі темпи продажів порівняно з темпами зростан�
ня чисельності працівників, які беруть участь у процесі надання
послуг.

Ефективність має і чітко виражений фінансовий зміст –
вона супроводжується зменшенням змінних витрат і підвищен�
ням рентабельності процесу надання послуг. Рентабельність, у
свою чергу, позначається на прибутковості функціонування
організації.

Ефективність функціонування бізнесів�процесів припускає
недопущення втрачених ринкових можливостей на перспектив�
них ринках, непідписання вигідних контрактів і договорів, па�
сивність у діях. Основні ресурси банку повинні бути направ�
лені на виявлення й усунення причин невдач, на стратегічні
помилки (неповне уявлення про здібності і кваліфікацію пер�
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соналу, невірний опис “правил гри” підрозділів на операційно�
му рівні тощо.).

Необхідність реорганізації бізнесів�процесів пов’язана з пе�
реосмисленням підходів до основ діяльності банку. У багатьох
менеджерів банків виникає ілюзія про те, що конкурентоспро�
можність банку визначається основними характеристиками
його продуктів і послуг – ціною і якістю. Насправді, конкурен�
тоспроможність банку незалежно від його сьогоднішньої позиції
на ринку, визначається можливістю створювати новий продукт.
Це означає, що банк створює продукт, який дійсно потрібний
клієнтові, але він ще цього не усвідомив.

Перший крок реорганізації – чітке визначення основної
сукупності вмінь у сфері технології, організації і веденні бізне�
су. Знайти ті переваги банку, які цінуються споживачами, важ�
ко піддаються копіюванню конкурентами і зосередити на них
увагу. Перебудувати бізнес, що існує і додати нові процеси так,
щоб збільшити цінність банку для конкретного клієнта.

Далі слід визначити, як будуть використовуватись ці “ос�
новні переваги”, на яких ринках і шляхом надання яких про�
дуктів/послуг.

Бути швидше – це особлива риса банку в боротьбі за при�
хильність клієнта. Вона залежить і від гнучкості технологічної
схеми функціонування банку, і від тривалості розробки і впро�
вадження нових продуктів і послуг. Швидкість обслуговуван�
ня стає вирішальною характеристикою. Тут аналіз і реорганіза�
ція бізнес�процесів проводиться вже з точки зору їхньої
послідовності і тривалості. Починати такий аналіз слід сенс на
стадії науково�дослідних і аналітичних робіт.

Реорганізація діяльності банку з позицій бізнесів�процесів
виявляється корисною з позиції зниження собівартості продукції.
Рівень витрат, обумовлений проведенням певної фінансової опе�
рації, може бути різним, і на нього впливає не сам факт проведен�
ня операції, а факт здійснення процесів тим або іншим способом.

Так, надмірна ліквідність і, як наслідок, альтернативні вит�
рати виникають через неузгодження процесів споживання (по�
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питу на активи банку, попиту на кредитні ресурси, грошову
готівку тощо) і процесів залучення коштів. Для зменшення
втрат, пов’язаних з надмірною ліквідністю, треба прагнути син�
хронізувати процеси фінансування активних операцій і залу�
чення відповідних ресурсів.

Оскільки вирішити відразу усі проблеми неможливо, треба
зосередитися на найбільш критичних для організації “об”єктах
удосконалення”, які обтяжують собівартість і ще більше впли�
вають на цільові результати діяльності. Інформація про витра�
ти допоможе їх ранжируванню для швидкого зниження со�
бівартості. При цьому важливо пов’язати механізми управління
витратами з мотивацією співробітників.

Процеси, що додають цінності для споживача послуг, ран�
жируються, щоб визначити першочергову сферу наукового
пошуку. Процеси, що не додають цінності, треба прагнути вик�
лючити з діяльності банку. Їх, як правило, виявляється достат�
ньо. Проте серед цих процесів, на думку клієнта, присутні такі,
без яких банк просто не зможе існувати. Наприклад, процеси
управління або будь�які інші, виключення яких припинило б
фінансово�господарську діяльність банку. Можна вважати, що
ці процеси додають цінність самому банку.

Крім того, важливо виділити процеси, що додають цінності
іншим зацікавленим сторонам: наприклад, фінансова підтрим�
ка культурного середовища, освіти, соціальна підтримка співро�
бітників. Не варто використовувати інформацію про витрати як
сигнал до виключення подібних процесів. Серед них треба
шукати об’єкти вдосконалення аналогічні бізнес�процесам.

Конкурентні переваги, спричинені проведенням реінжині�
рингу бізнес�процесів у банку пов’язуються з наступним:

1. Економією часу, що пов’язана з наданням стандартизова�
них послуг, чітким плануванням робочого часу для максималь�
но повного його використання під час спілкування з клієнта�
ми.

2. Оптимізацією бізнесу�процесу шляхом автоматизації про�
цесу надання послуги; оптимізацією планування всіх дій і акцій
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по кожному клієнтові в різних розрізах; аналізом методів про�
сування послуги на ринку; накопиченням й оновленням інфор�
мації щодо кожного клієнта.

3. Завдяки механізму інтеграції інформаційних систем уп�
равління бізнес�процесами досягається одночасний інтегрова�
ний доступ до даних і обміну всіма видами інформації. Це дає
можливість перевіряти кредитний статус клієнтів і історію їх
платежів, отримувати інформацію про стан активів і пасивів
банку, про поточний рівень цін, а також відстежувати отримані
клієнтом послуги [254].

У сучасних умовах вирішального значення набуває маркетин�
гова складова банківської діяльності, якою повинні бути охоплені
як управлінські, так і операційні банківські процеси. Важливим
стає пошук нових, орієнтованих на маркетинг, способів органі�
зації банківської роботи, перебудова й удосконалення тих, що
існують, а також розробка нових бізнесів�процесів [223].

Маркетингова складова пронизує всі сфери діяльності бан�
ківських установ, як на рівні взаємодії з макросередовищем, так
і на рівні управління окремими бізнесами�процесами. Вона є
основою роботи усіх бізнес�підрозділів банку, сприяє зростан�
ню доходів і зниженню ризику банківської діяльності, грає ви�
рішальну роль в управлінні і перетворюється на провідну його
функцію – маркетинг�менеджмент.

Більшість українських банків нині усвідомлюють не�
обхідність упровадження маркетингу у свою діяльність. Оскіль�
ки маркетинговий підхід стосується практично всіх складових
частин діяльності банку, процес перебудови його роботи пере�
творюється на досить складне управлінське завдання, яке ви�
магає обліку всіх внутрішніх взаємозв’язків, їх взаємних
впливів, формалізованого управління, документального офор�
млення всіх функціональних і організаційних процесів. Для
вирішення цього завдання украй важливим є складання деталь�
ного опису бізнес�процесів, що нині існують і запланованих
змін, а також розробка відповідної методології проектування.
Реалізація маркетингового підходу до організації банківської
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діяльності не приводить до важливих змін у структурі основ�
них бізнес�процесів банківської установи, а лише доповнює
його спеціалізованими елементами – бізнес�центрами, орієнто�
ваними на роботу в окремих секторах фінансового ринку.

Підсумок сказаному вище можна підвести нижченаведеним
визначенням. Якість кредитної організації визначається якістю
системи управління нею, а саме управління полягає у вико�
нанні функцій адміністрування відносно виробничо�госпо�
дарських функцій. Тобто, для забезпечення ефективної реалі�
зації функцій (виконання видів діяльності банку) необхідно:

� установлювати цілі, розробляти і коректувати стратегію
розвитку;

� планувати і проектувати роботи;
� здійснювати поточне регулювання (організацію і коорди�

націю робіт);
� проводити облік (виробляти вимірники і вимірювати

фактичні результати робіт);
� здійснювати контроль робіт (порівнювати фактичні ре�

зультати з плановими завданнями і визначати причини їх роз�
біжностей);

�  виробляти (на основі результатів контролю) й ухвалюва�
ти управлінські рішення, що вносять корективи до цілей, стра�
тегії, планів, технології, організації робіт, методологій обліку і
контролю, мотивації, самих алгоритмів ухвалення рішень, прав
і повноважень співробітників [116].

Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте елементи управлінської діяльності.
2. Розкрийте сутність і функції банківського менеджменту.
3. Визначте поняття та функції фінансового менеджменту банку.
4. Проаналізуйте існуючі підходи до формування та використання

ресурсної бази комерційного банку.
5. Дайте характеристику моделі управління активами та пасивами,

яка встановлює пріоритетність розподілу різних джерел залучен�
ня та запозичення коштів між видами активів.

6. Охарактеризуйте інші моделі управління активами та пасивами.
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7. Дайте визначення поняття „організаційний менеджмент” та розк�
рийте його функції.

8. Охарактеризуйте концепцію управління банком на основі визна�
чення „бізнес�процесів”

9.  Дайте оцінку концепції „реінжинірингу бізнес процесів”.

Теми для рефератів
1. Порівняльний аналіз стратегій провідних українських банків.
2. Досвід українських банків у проведенні „реінжинірингу бізнес

процесів”.
3. Підходи до побудови фінансового менеджменту у банках розви�

нутих країн.

Завдання для практичної роботи
На підставі наведених даних розрахуйте середньомісячну вартість

ресурсів банку у % річних, з урахуванням відрахувань частини
коштів до фонду обов’язкових резервів.
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА
КАЛЬКУЛЯЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ

3.1. Основи калькуляції в банківській справі

Усі сучасні банки намагаються вирішити питання визначен�
ня ціни на банківські продукти, але у вітчизняній економічній
літературі це питання почало підніматися недавно.

Зарубіжний досвід (не дивлячись на чималу специфіку да�
ного питання) багатший, тому на нього роблять посилання
практично всі наші автори у своїх дослідженнях. І хоч за�
рубіжні банки мають незрівнянно більший досвід аналітичної
роботи, проблема визначення базисних процентних ставок по
кредитно�депозитних послугах остаточно не вирішена.

Ще більшою мірою невизначеності характеризується ціноут�
ворення на комісійні продукти банку. Не численні публікації, що
є у нас з названої проблематики, можна назвати суто теоретич�
ними і у багатьох випадках не адаптованими до вітчизняної бан�
ківської практики. Вітчизняні вчені і практики банківської спра�
ви висловлюють свої думки і досягнення з досліджувальної

�������� �.�. 
� ��. ������	���� 
����
���. – �����. 
������	����� �����	�
�
�. – 
����. – 2003. – !. 78. 

!������ ".#.,$.#. %���
��� � 
�����. – &' «'����	», 1993. – !. 480 

X ������� �����������# ���� � 
������������ !���� ����#%�	�# 
����	�� ������: 
1. ,�"������# �����. 
2. ,�"������# ������. 
3. *����� ����# ������. 
4. D����" ��� �����������. 
5. ,�!�� ����� 
������������#. 
6. X����������# ����. 
 

'����� ����!����# !������	��( 
��������( � �/��� �����������# ���� �� 
������� �����>�	�# " �#� 
���������& ������: 
1. ,����������# ����� ������������# 
2. *����� ������ 
3. D����" ��������� ������ 
4. ,������# ��� �� ������� 
����������� 
5. ,�!�� ����� ������������# 
6. ,��&�����# /�������, Z� 
������%�	 �� �����������# ��� 
*�������� �����������# ���� 



223

Розділ 3. Організація обліку та калькуляції у банківській справі

Рис. 3.1.1. Встановлення ціни на банківські продукти

* Види цінової стратегії банку і відповідні їй напрями цінової політики викла�
дені в книзі Севрук В.Т. «Банківський маркетинг». – М., 1994.
** Методи ціноутворення узяті з книги Спіциних И.О., Я.О. «Маркетинг в
банку». – Тернопіль, 1993.
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проблематики досить скупо. З одного боку, це може бути пов’я�
зано з небажанням розголошувати комерційну таємницю. Про�
те вірогіднішим можна вважати і інше пояснення, а саме, недо�
статня теоретична розробленість питань ціноутворення в банках
і відсутність необхідного практичного досвіду у вирішенні даної
проблеми в рамках не абстрактного, а конкретного банку.
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Пропоновані сьогодні загальнотеоретичні підходи до вста�
новлення ціни на банківські послуги базуються на виділенні
певної послідовності етапів даного процесу. Причому наймену�
вання і послідовність даних етапів не піддається вітчизняними
авторами коректуванню впродовж багатьох років.

Для оцінки класичного підходу наведемо цитати з видань
1993 і 2003 років.

Дана послідовність етапів говорить про те, що спочатку банк
повинен визначити свої цілі, досягненню яких повинні відпо�
відати кінцеві ціни на його послуги.

Проте визначення має повинне базуватися не на бажаннях ке�
рівництва або акціонерів банку, а на його реальних можливостях
щодо організації своєї роботи. Іншими словами реальність встанов�
лених цілей і можливості по їх реалізації безпосередньо залежать
від того, наскільки чітко банк розуміє своє місце на ринку.

При використанні такого підходу стає очевидним, що вста�
новленню цілей повинен передувати об’єктивний аналіз стану
ринку банківських послуг і можливостей самого банку у функ�
ціонуванні в умовах даного ринку.

З огляду на це, пропонується дещо змінити послідовність
етапів ціноутворення, підпорядкувавши механізм встановлен�
ня цілей можливостям для їх досягнення. Принципова схема
встановлення ціни на банківські продукти, на наш погляд, по�
винна виглядати таким чином (див. рис. 3.1.1.).

Кожний з указаних методів ціноутворення не є ідеальним,
поєднуючи деякі переваги з певними недоліками.

И.В. Новикова виділяє параметричні методи, засновані на
визначенні кількісних залежностей між витратами і основни�
ми перевагами послуги [181]. До цих методів відносяться:

� метод питомих показників – аналіз цін на групи послуг, що
характеризуються наявністю одного основного параметра – вит�
раченого часу, величина якого визначає кінцевий рівень ціни;

� метод регресивного аналізу визначає залежність між
зміною тарифів і параметрами послуг, що відноситься до дано�
го ряду, і вирівнювання ціннісних співвідношень;



Організація діяльності комерційного банку

226

� бальний метод – на основі оцінок значущості параметрів
послуги для споживачів, при цьому кожному параметру при�
власнюється певна кількість балів, підсумовування яких дає
оцінку рівню послуги;

� простий директ�костинг – поділ витрат на постійні і змінні.
На послугу і підрозділ, який її реалізує, відносяться тільки змінні
витрати. Постійні витрати покриваються з валового прибутку.

Існує метод „граничних витрат”, який припускає оцінку
додаткових витрат, пов’язаних із залученням нових ресурсів.
При цьому необхідно визначити форму функціональної залеж�
ності обсягів депозитів від витрат на їх залучення та знайти для
неї похідну.

На сьогоднішній день існують різні підходи до калькуляції
собівартості і ціни банківських продуктів залежно від вибору
об’єкта управління і обліку.

В основу першого способу калькуляції покладена модель еко�
номічного управління за фінансовими результатами, коли прибу�
ток розраховується не тільки по банку в цілому, але і по кожному
центру фінансового обліку (підрозділ або група підрозділів банку,
об’єднаних за певною ознакою – продукти, регіони, клієнти).
Фінансовий результат в даній моделі приймається рівним різниці
між прямими доходами і сумою прямих і частини загально�банк�
івських витрат центрів фінансового обліку. Бізнес�процес і його
результат – комерційний продукт банку – постає як укрупнена
схема взаємодії різних центрів фінансового обліку, або продукт
вважається результатом діяльності тільки одного центру. Звідси і
собівартість продукту для банку (без урахування ринкової вар�
тості залучення ресурсів) визначається як вартість самого центру
фінансового обліку (через кошторисні витрати).

Звідси і собівартість продукту для банку (без урахування
ринкової вартості залучення ресурсів) визначається як вартість
самого центру фінансового обліку (через кошторисні витрати).

При цьому з метою обліку доходів і витрат необхідно:
� скласти перелік всіх доходів і витрат за видами і місцями

виникнення;
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� класифікувати витрати за місцем виникнення і характером
віднесення на витрати;

� визначити джерела первинної інформації, порядок її сис�
тематизації і обробки;

� деталізувати план рахунків обліку доходів і витрат відпо�
відно до об’єкту обліку;

� виділити витрати, які не підлягають розподілу, встанови�
ти критерії розподілу окремих доходів і витрат [197].

Система „директ�костинг” вивчає поведінку витрат ресурсів
залежно від зміни обсягів виробництва. Для побудови рівняння
загальних витрат і поділу їх на постійну і змінну частини за мето�
дом вищої і нижчої точки використовується такий алгоритм [116].

1. Серед даних про обсяг продукції, що реалізується, і вит�
рат за певний період вибирається максимальне і мінімальне
значення відповідного обсягу і витрат;

2. Знаходяться різниці в рівнях обсягу продуктів, що реалі�
зуються, і витрат;

3. Визначається ставка змінних витрат на один продукт бан�
ку шляхом віднесення різниці в рівнях витрат за період (різниця
між максимальним і мінімальним значенням витрат) до різниці в
рівнях обсягів продуктів, що реалізуються, за той же період;

4. Визначається загальна величина змінних витрат на мак�
симальний (мінімальний) об’єм продуктів, що реалізовуються,
шляхом множення ставки змінних витрат на відповідний об�
сягу продуктів банку, що реалізуються.

5. Визначається загальна величина постійних витрат як
різниця між всіма витратами і показником змінних витрат;

6. Складається рівняння сукупних витрат, що відображає залежність
змін загальних витрат від зміни об’єму продуктів, що реалізуються.

На практиці банки, як правило, використовують більш
прості підходи. Наприклад, Новосибірськзовнішньоторгбанк
дотримується таких принципів визначення результатів діяль�
ності підрозділів. Для віддзеркалення доходів і витрат в схемі
позначення особових рахунків для вказівки номера структур�
ного підрозділу банку передбачені 11 і 12�й розряди.
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1. Доходи відносяться на рахунок того підрозділу, який ре�
ально здатний їх отримати від здійснення банківських опе�
рацій, тобто механізм внутрішніх цін для продажу послуг од�
ним підрозділом іншому не використовується.

2. Вартість ресурсів розподіляється між підрозділами, що
приносять дохід, пропорційно активам за середнім значенням.

3. У фінансових результатах підрозділів враховуються
тільки прямі операційні витрати, загальногосподарські витрати
не розподіляються, оскільки підрозділи не можуть впливати на
їх величину.

Загальногосподарські витрати повністю розподіляються між
підрозділами на таких принципах [250].

Уявлення про діяльність банку як сукупність взаємопов’я�
заних процесів надає будь�який продукт банку у вигляді резуль�
тату спільної діяльності співробітників усіх підрозділів. Отже,
для того, щоб визначити вартість продукту для банку, необхід�
но проводити розрахунки витрат кожного бізнес� процесу і
кожної внутрішньобанківської процедури.

Бізнес�процес і його результат – комерційний продукт бан�
ку, який постає як укрупнена схема взаємодії різних центрів
фінансового обліку або продукт вважається результатом діяль�
ності тільки одного центру. При використанні процесного
підходу для визначення вартості продукту банку необхідно
проводити розрахунки витрат кожного бізнес�процесу і кожної
внутрішньобанківської процедури. При цьому розрахунки по
центрах фінансового обліку будуть окремим випадком загаль�
ного розрахунку вартісних характеристик.
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Процессний підхід направлений не на розподіл людей по підрозд�
ілах, а на їх об’єднання в процесні команди для спільного виконання
кінцевої частини роботи. Кожен член команди несе відповідальність
за весь процес, що вимагає уміння не тільки якісно виконувати свої
професійні обов’язки, але і розуміти процес у цілому.

Тому в другій моделі об’єктом управління стає не прибуток
кожного центру фінансового обліку, а маржинальний дохід,
витрати кожного центру фінансового обліку і загально�
банківські витрати [116].

Принциповими положеннями і умовами реалізації вказано�
го підходу до проведення розрахунків і обліку ресурсоспожи�
вання банку є такі:

1. Вся діяльність банку розглядається як сукупність взаємо�
пов’язаних процесів.

2. Процеси розподіляються на банківські продукти і внутр�
ішньобанківські процедури.

3. У будь�якому конкретному процесі задіяні співробітники
різних підрозділів банку.

4. Будь�який співробітник може брати участь як виконавець
технологічної операції в різних процесах, а одну конкретну тех�
нологічну операцію в будь – якому процесі можуть одночасно
або рівно ймовірно виконувати декілька співробітників.

5. Усі процеси банку формалізовані і описані з необхідною
точністю і в єдиній методології.

6. Знання про вартість самого продукту більш важливіші від
знання про вартість підрозділу.

7. Один конкретний бізнес�процес може реалізовувати дек�
ілька однотипних комерційних продуктів банку, а один конк�
ретний комерційний продукт може реалізуватися кількома
бізнес�процесами.

Витрати банку на конкретний процес протягом облікового
часового інтервалу не залежать від кількості реалізацій даного
процесу і від фактичної економічної ефективності.

Орієнтуючись на процесний підхід, проблему обліку витрат і
управління ними можна вирішити, використовуючи такі принципи:
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� Вводиться поняття „внутрішньої собівартості” процесів
банку. Під внутрішньою собівартістю процесу слід розуміти
витрати банку, необхідні для підтримки його (процесу) працез�
датності в обліковий період.

� Протягом облікового періоду всі витрати на даний про�
цес вважаються постійними.

� Під змінними витратами слід розуміти ринкові (зовнішні
по відношенню до банку) витрати, пов’язані з вартістю залучен�
ня ресурсів (визначаються ставками залучення, що діють).

� Повна собівартість процесів банку за обліковий період
визначається сумою внутрішньої собівартості і ринкової вар�
тості ресурсів, що доводиться на даний бізнес�процес.

Для ефективного управління витратами банку необхідний
алгоритм, який передбачає проведення розрахунків і аналізу
витрат по кожному окремо взятому процесу (по банківських
продуктах і за внутрішньобанківськими процедурами), по су�
купності процесів, по функціональних зонах «Бізнес», „забез�
печення”, „управління”, і, як окремий випадок, по підрозділах
або групах підрозділів [116].

Як вже вказувалось, ми вважаємо, що на сьогоднішній день
управління банком на підставі процесного підходу є утрудненим.
Тому в даному дослідженні ми зосередилися на вдосконаленні
управління по центрах прибутку і витрат. Ґрунтуючись саме на
цій моделі, розглянемо особливості калькуляції в банку.

Основне завдання калькуляції центрів прибутку і витрат
полягає в класифікації витрат і доходів за місцем їх виникнен�
ня, виділенні доходів, які підлягають і не підлягають розподілу,
і встановленні критеріїв розподілу окремих доходів і витрат.

Вважаємо правильним буде виділити три групи витрат, це:
прямі витрати, непрямі витрати і витрати, пов’язані з утриман�
ням тих підрозділів, що не приносять доходу (штабних
підрозділів).

Приблизний перелік прямих і непрямих витрат підрозділів
банку наведений в таблиці 3.1.1.
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Таблиця 3.1.1
Перелік прямих і непрямих витрат підрозділів банку
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Також слід виділяти статті, що перерозподіляються і не пе�
рерозподіляються.
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Управління (відділ) операцій з цінними паперами
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Управління (відділ) валютних операцій
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Для віднесення витрат підрозділів, що не одержують доходів
на собівартість окремих банківських продуктів, можна викори�
стовувати цілий ряд підходів.

Штабні підрозділи працюють на всі інші підрозділи банку,
причому в основному на ті з них, які проводять найбільший
обсяг операцій і мають найбільший дохід. Тому пропонується
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здійснювати розподіл витрат штабних підрозділів між функці�
ональними пропорційно прибутковості останніх.

Проте, це не єдино можливий підхід до розподілу витрат
штабних підрозділів. Критерієм такого розподілу може бути і
обсяг витрат функціональних підрозділів. Чим більше витрат
припадає на конкретний функціональний підрозділ, тим більша
частина витрат на штабні підрозділи відноситься на даний фун�
кціональний підрозділ. Такий підхід пояснюється тим, що чим
більше банк вкладає коштів у діяльність окремих своїх
підрозділів, тим більша має бути віддача від даної діяльності. Ці
підрозділи повинні приносити найбільші доходи, за рахунок
яких покриваються всі витрати, пов’язані з діяльністю банку в
цілому.

Витрати, не пов’язані з оплатою акумульованих ресурсів,
включають усі інші витрати, пов’язані з діяльністю банку за
надання процентних продуктів. Цю категорію витрат можна
включати в собівартість банківських продуктів на підставі по�
казника витрат на одного працівника.

При розрахунку місячної суми витрат на одного працівни�
ка беруться дані про витрати всіх підрозділів банку, за винят�
ком оплати акумульованих ресурсів (процентних виплат) і
витрат, здійснюваних з прибутку.

Для визначення чисельності працівників, що включаються
в розрахунок, із загального штату співробітників виключають�
ся підтримуючі і обслуговуючі напрями (автоматизація, юри�
дична служба, аналітичні і господарські підрозділи і т.д.), керів�
ництво банку, секретаріат, управління справами, внутрішня
бухгалтерія. Це робиться для того, щоб відразу віднести витра�
ти, пов’язані з діяльністю вказаних вище підрозділів, на праці�
вників функціональних підрозділів, або тих, хто безпосередньо
здійснює реалізацію банківських послуг (табл. 4.3.2).

Перелік статей витрат може варіюватися залежно від особ�
ливостей банку.

Сума непроцентних витрат, що відноситься на собівартість
конкретного банківського продукту, визначатиметься місячною
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сумою витрат на одного працівника і кількістю працівників,
зайнятих реалізацією даного продукту (див. табл. 3.1.2).

Таблиця 3.1.2
Приклад розрахунку суми місячних витрат на одного

працівника функціональних підрозділів банку
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*!�����������# �����&���� 300   
������ �������& "���!�� 983   
W�������	�� ������� 4474   
*����� �������    

������	�� �������    
*&����� 1346   
,��#����#    
X�������# ����������    
,������ ������& �������    
D�����"������ ����&�����# 3659   
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'���������	�� �������    
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2. +������ �� 4��<* �������� 99 275   
)���!���� ����� 44507   
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У сучасних публікаціях з проблем калькуляції в банках до�
сить часто стали підніматися питання внутрішньобанківського
трансфертного ціноутворення.
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Виникає питання, чи можна розглядати систему внутріш�
ньобанківських розрахунків, побудовану на базі встановлення
внутрішніх цін за ресурси і послуги, з погляду калькуляції зов�
нішньої ціни продукту, ціни, по якій банк реалізує свої продук�
ти клієнтам?

З точки зору кінцевого споживача банківських послуг,
дійсно, не важливо, яким чином перерозподілятиметься отри�
маний від нього платіж за послугу усередині банку. Але, з іншо�
го боку, від цього перерозподілу може залежати, за якою ціною
пропонуватиметься споживачеві певна послуга. Якщо в резуль�
таті внутрішньобанківського аналізу буде визначено, що дохо�
ди і витрати підрозділу, що реалізовує конкретні продукти, не
порівнювані, то не буде іншого виходу, окрім як підвищувати
доходи за рахунок збільшення зовнішніх цін, або припиняти
реалізацію збиткового продукту.

Методи формування трансфертної ціни в банку можуть бути
різними. Отже, розглядаються такі варіанти [184].

Метод середніх витрат – по залученим коштам відбуваєть�
ся порівняння всіх зовнішніх джерел фінансування.

Метод єдиної ринкової або загальної ставки. Трансфертна
ціна встановлюється на основі ставок відсотків на федеральні
фонди або середніх значень ставок ЛІБОР, або ставок по де�
позитних сертифікатах.

Метод єдиного пулу – всі активи розглядаються як такі, що
мають єдині терміни погашення, тому прибуток або збиток від
процентного ризику автоматично приписується центру.

Метод множинного пулу дає можливість порівнювати акти�
ви центру прибутку із зобов’язаннями зі схожими термінами.

Метод збіжних термінів активів і пасивів – будь�яка опера�
ція, що приносить прибуток, повинна бути пов’язана з відпов�
ідним джерелом фінансування по термінах і сумах.

Метод визначення сукупної вартості власних і залучених
коштів.

К.С. Косован розглядає основні підходи до суті внутрішнь�
обанківського ціноутворення, як основи оцінки ефективності
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роботи підрозділів банку, що реалізовують окремі продукти.
Причому, якщо питанням аналізу прибутковості кінцевих бан�
ківських продуктів, що безпосередньо реалізовуються клієнтам,
приділяється в принципі достатньо уваги, то питання внутріш�
ньої економіки банку залишаються недостатньо вивченими.

Трансфертне ціноутворення – це встановлення „про�
міжних” цін (вартості напівфабрикатів та інших проміжних
продуктів) в процесі виробництва, вартості „послуг”, що нада�
ються одними підрозділами іншим [130].

Далі розглядаються методи трансфертного ціноутворення,
серед яких виділений експертний, ринковий і витратний.

„Експертний” метод ціноутворення оцінюється як такий, що
набув достатнього поширення в практиці російських банків, але
призвів до негативних результатів і дискредитації ідеї внутрі�
шньобанківських платежів за ресурси. Дійсно, встановлення
внутрішньобанківських платежів за ресурси на підставі рішен�
ня вищих менеджерів банку шляхом переговорів і без економ�
ічного обґрунтування не може бути прийняте за основу оцін�
ки об’єктивних внутрішньобанківських грошових потоків і
пов’язаного з ними перерозподілу отриманих доходів функці�
ональних підрозділів.

Як аргументи проти використання „ринкового” методу ціно�
утворення, заснованого на використанні в якості трансферт�
ціни вартості придбання відповідного продукту на зовнішньо�
му ринку, наводяться такі аргументи. По�перше, рідкісне
одночасне виконання умов наявності грошового ринку з чітко
визначеними цінами і можливістю вільної купівлі/продажу
ресурсів на цьому ринку. По�друге, неможливістю встановлен�
ня для кожного бізнесу (функціонального підрозділу) банку
трансфертних цін, розрахованих на основі процентних ставок
на відповідному їх напрямі діяльності секторі фінансового рин�
ку через монополізацію даних секторів.

Суть витратного методу в розподілі доходів банку між його
підрозділами пропорційно проведеним ними змінним витратам.
Негативні моменти „витратного” методу розглядаються не ок�
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ремо, а в сукупності з недоліками методу „ринкового”. Серед
спільних недоліків двох методів виділяються: односторонній
розгляд проблеми або тільки на основі внутрішніх параметрів
функціонування банку, або тільки на основі характеристик
зовнішніх ринків, а також неможливістю розподілу ризиків по
операціях самого банку і ризиків по операціях окремого банк�
івського бізнесу та неможливістю забезпечити рішення за оп�
тимальним обсягом залучення ресурсів [130].

У результаті можна робити висновок про придатність вка�
заних методів лише для додаткового інформаційного забезпе�
чення менеджменту і пропонується підхід до встановлення
внутрішньобанківських платежів за ресурси.

Пропонована методика „альтернативних ринкових витрат”
включає три етапи.

Перший етап – вибирається один підрозділ банку, що най�
більшою мірою відповідає ринку залучення капіталу – „опор�
ний сегмент”. У якості такого „опорного сегменту” запропоно�
вано ринок міжбанківських кредитів або ринок крупних
термінових депозитів.

Другий етап – визначається вартість залучення капіталу для
опорного сегменту.

Третій етап – трансферт�ціна для залучення казначейством
ресурсів від функціональних підрозділів банку, яка дорівнює
альтернативним витратам із залучення відповідних ресурсів в
„опорному сегменті”.

Віддаючи належне кваліфікованому і аргументованому роз�
гляду проблеми внутрішньобанківського ціноутворення, дозво�
лимо собі ряд зауважень і власних міркувань.

Викликає сумнів, що міжбанківський ринок (до однієї із
складових частин якого можна сміливо відносити і ринок круп�
них термінових депозитів, оскільки їх залучення з інших дже�
рел, дійсно, є проблематичним) повністю і завжди відповідає
вимогам одночасної наявності чітко визначених цін і вільної
купівлі/продажу ресурсів. Ціни на міжбанківському ринку ма�
ють схильність до коливань, причому для ресурсів різної терм�
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іновості ці коливання можуть бути досить значними. При цьо�
му міжбанківський ринок першим реагує на всі більш чи менш
значущі події в економіці, змінюючи як ціну попиту і пропо�
зиції, так і фізичний обсяг операцій. Крім того, монополізм на
міжбанківському ринку ані трохи не менший, ніж на інших
ринках капіталів. На вигідних для себе умовах купити і прода�
ти ресурси тут може далеко не кожен банк.

Слід сказати також і про те, що, незважаючи на традиційно
високу ціну залучення ряду категорій ресурсів, наприклад від
приватних (фізичних) осіб, відмовлятися від їх використання
банк не може через велику ризикованість зосередження на
обмеженому наборі пасивних статей.

Виходячи з логіки методики „альтернативних ринкових
витрат” діяльність з прийому приватних внесків буде малорен�
табельною, оскільки альтернативна ціна залучення міжбанківсь�
кого кредиту завжди буде меншою від ціни внеску фізичної
особи.

Тому, рішення про встановлення трансфертної ціни можна
приймати тільки після визначення необхідної структури па�
сивів з огляду на ціни і терміновість попиту і пропозиції ресурсів
на ринках капіталів. При цьому трансфертна ціна повинна вра�
ховувати не тільки кращі, але й гірші умови залучення коштів.

Необхідно також звертати увагу на пріоритетність викори�
стання різних видів пасивів у формуванні окремих активних
послуг банку відповідно до їх терміновості і ліквідності. Довго�
строковий актив, що фінансується за рахунок короткостроко�
вого міжбанківського кредиту, може і не принести бажаного
прибутку, тоді як довгостроковий приватний внесок або про�
дана облігація, відразу дозволять банку планувати маржу. Вва�
жаємо, що сформувати в достатньому обсязі довгострокові па�
сиви на міжбанківському кредитному ринку (маючи
довгострокові ресурси, банки знайдуть можливість продати їх
дорожче, ніж міжбанківський кредит) може виявитися пробле�
матичним
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Проблеми трансфертного ціноутворення в банках, перева�
ги і недоліки використовуваних при цьому підходів, а також
вплив системи внутрішньобанківського ціноутворення на оста�
точні фінансові результати центрів прибутку розглядаються
А.В. Зубарєвим у статті „Внутрішній госпрозрахунок у банку
та трансфертне ціноутворення”.

Так, аналізуючи модель, пов’язану з пріоритетною роллю
казначейства в організації внутрішньобанківського перерозпо�
ділу ресурсів і внутрішньобанківських платежів по цих ресур�
сах, відмічено, що для її практичної реалізації необхідна відла�
годжена система управління ризиками незбалансованості
активів і пасивів за термінами, ризиками ліквідності і процен�
тними ризиками, а також можливість страхування даних ри�
зиків.

Як недолік моделі вказується на складність побудови сис�
теми розрахунку процентних ризиків по кожному конкретно�
му активу і пасиву, що припускає наявність серйозних теоре�
тичних розробок, могутнього аналітичного інструментарію, а
також відсутність у сучасній вітчизняній банківській практиці
ринку страхування процентних ризиків і ризиків ліквідності.

Як альтернатива традиційному підходу до трансфертного
ціноутворення, використовуваного зарубіжними банками, роз�
глядаються спрощені варіанти вирішення поставленого завдан�
ня. Ним є трансфертне ціноутворення, засноване на організації
роботи банків на основі принципу загального фонду коштів і
принципу банків усередині банку.

При орієнтації на модель загального фонду коштів казначей�
ство тільки регулює і координує внутрішньобанківські потоки,
не отримує доходу за виконання посередницької функції при
розподілі даних потоків і отримує дохід тільки за послуги уп�
равлінського центру. Проте простота даного методу ціноутво�
рення обертається складнощами в адекватній оцінці ефектив�
ності діяльності служб банку, що займаються різноплановими
активними і пасивними операціями.
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Практично повністю повторюються висновки про не�
обхідність ресурсів різної терміновості і вартості для формуван�
ня різнопланового за терміновістю і прибутковістю портфеля
активів: „Дійсно, навряд чи можна поставити в однакові умови
оплати за ресурси підрозділ прямого кредитування і підрозділ,
що працює на ринку державних зобов’язань, де базова прибут�
ковість ринку істотно нижча. Подібні проблеми можуть виник�
нути і у ресурсних підрозділів, одні з яких спеціалізуються на
термінових депозитах, а інші на розрахунковому обслугову�
ванні клієнтів. Купівля ресурсів у цих підрозділів за єдиною
ціною може призвести до втрати зацікавленості в залученні
„дорожчих” термінових депозитів” [99, с. 15].

Практично всі автори, що публікують матеріали з проблем
управління внутрішньобанківськими грошовими потоками,
віддають пріоритет моделі розподілу джерел ресурсів між певни�
ми видами вкладень. „Набагато привабливішим представляєть�
ся метод поділу джерел коштів і встановлення різного рівня
трансфертних цін залежно від виду джерел ресурсів” [99, с. 16].

При такому підході казначейство виконує роль посередни�
ка в управлінні ресурсами і, координуючи свою роботу з анал�
ітичною службою, забезпечує встановлення адекватної ціни для
ресурсів різної терміновості, а разом з комітетом з управління
активами і пасивами – визначає напрями використання акуму�
льованих коштів.

Підтверджується теза про те, що некоректно використову�
вати ціну міжбанківських кредитів на відкритому ринку як єди�
ний показник для розрахунку трансфертної ціни. Як набір по�
казників, що визначають трансфертну ціну, виділяються:

� очікувані процентні ставки міжбанківського ринку;
� рівень інфляції і ставки рефінансування Центрального

банку;
� внутрішня вартість ресурсів і рівень не операційних витрат;
� прогноз прибутковості активних операцій банку;
� точка нульової прибутковості і необхідна норма рента�

бельності;



243

Розділ 3. Організація обліку та калькуляції у банківській справі

� перспективні цілі банку по розвитку фінансових опе�
рацій;

� цінова позиція банку серед конкурентів [99, с. 16].
Наша позиція з даного питання залишається незмінною. А

саме, необхідно звертати увагу на пріоритетність використан�
ня різних видів пасивів у формуванні окремих активних послуг
банку відповідно до їх терміновості і ліквідності. Знаючи, за
рахунок, яких джерел засобів, і в якому об’ємі сформована кож�
на стаття активу, можна на підставі вартості кожного виду ре�
сурсів визначити процентну складову витрат по кожному виду
вкладень. При цьому питання про внутрішню трансфертну ціну
відходить на другий план.

Наступним напрямом у розвитку банківської калькуляції,
що заслуговує на увагу є впровадження системи функціональ�
но�вартісного аналізу.

У статті „Використання функціонально�вартісного аналізу
в плануванні діяльності банку” В.Г. Гриценко наголошує, що
необхідно упровадити систему ефективного планування і кон�
тролю витрат на кожному етапі проведення банківських опе�
рацій. Найбільш відповідною моделлю такої системи є модель
функціонально�вартісного аналізу (ФВА). Методика ФВА ви�
никла як інструмент підвищення точності визначення собівар�
тості виробів промислового виробництва. Стосовно фінансових
організацій методика ФВА має широкі різносторонні можли�
вості, що дозволяють побачити докладну картину внутрішньої
діяльності банку, проводити економічний аналіз планованих
стратегічних і оперативних рішень, виступати методологічною
основою для зниження собівартості банківських продуктів,
поліпшення їх структури, корекції тарифної і клієнтської пол�
ітики [67].

Ресурси є вартістю виробничих витрат. Вартість витрат пе�
реноситься на собівартість функцій. Витратами є заробітна пла�
та персоналу, витрати на об’єкти нерухомості, виплачувані
відсотки по внесках, за залишки на рахунках та інші витрати.
Механізми перенесення вартості ресурсів на собівартість
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функцій можуть бути різними, але, як правло, зв’язок кожної
статті витрат з кожною функцією не завжди очевидний. Ме�
ханізм перенесення вартості ресурсів на собівартість функції
називається чинником ресурсу.

Вартісними об’єктами є окремі банківські продукти: прийом
і видача внесків, ведення рахунків, проведення безготівкових
платежів, видача кредитів. Як правило, один продукт вимагає
для свого здійснення цілого ряду функцій у різних підрозділах.
Собівартість функцій, що включає перенесену вартість ресурсів,
переноситься на собівартість вартісних об’єктів, але механізм
перенесення собівартості функцій на вартісні об’єкти різний.
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Рис. 3.1.2. Схема ФВА � моделі

Будь�яка зміна технологічного процесу, спектру послуг, що на�
даються, фінансової або адміністративної структури банку, структу�
ри або величини витрат повинно відбиватися у ФВА�моделі.

Як правило ФВА�моделювання і оцінка за отриманою ФВА�
інформацією технології роботи банку дозволяє вирішити таке
коло завдань:

1. Сформувати інформацію про ефективність діяльності
центрів відповідальності.

2. Провести загальний аналіз собівартості бізнес�процесів у
банку (залучення ресурсів, розміщення ресурсів, надання по�
слуг клієнтам, проведення маркетингових заходів).

3. Визначити і проаналізувати основні, додаткові і не�
потрібні функціональні витрати.
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4. Провести порівняльний аналіз і планування альтернатив�
них варіантів зниження витрат при залученні і розміщенні
фінансових ресурсів, наданні послуг.

5. Спланувати розподіл накладних витрат відповідно до де�
тального прорахунку використання ресурсів, їх впливу на со�
бівартість [67].

В основі калькуляції собівартості та ціни банківських про�
дуктів повинна знаходитися виважена та адекватна ринковій
ситуації цінова політика, яка відображає та підтримує загальну
стратегію банку.

Цінова політика банку передбачає встановлення цін на
банківські продукти та їх зміну відповідно до динаміки ринко�
вої ситуації. Вона включає в себе загальні підходи до ціноутво�
рення на послуги, пріоритети у наданні пільг, відповідний „ціно�
вий” підхід до загалу клієнтів та до певних їх категорій.
Об’єктами цінової політики банку є процентні ставки, комісійні
збори, тарифи, премії, а також мінімальний розмір вкладу

Цінова політика банку повинна бути орієнтована на клієнта,
тому вона здійснюється з урахуванням сегментації клієнтів,
визначення переваг окремих груп клієнтів для отримання пев�
них банківських послуг, цінових рішень по кожній групі інди�
відуальних підходів при встановленні конкретних цін на
банківські продукти [94].

Питання для самоконтролю
1. Назвіть загальнотеоретичні підходи до встановлення ціни на

банківські послуги.
2. Дайте характеристику існуючих методів ціноутворення на

банківські послуги, проаналізуйте їх переваги та недоліки.
3. Дайте оцінку „параметричним методам”, що засновані на визна�

ченні кількісних залежностей між витратами і основними пере�
вагами послуги.

4. Охарактеризуйте модель калькуляції за фінансовими результата�
ми (розрахунок прибутку по кожному центру фінансового об�
ліку).



Організація діяльності комерційного банку

246

5. Дайте оцінку системі „директ�костинг” (залежність витрат від
обсягів виробництва).

6. Назвіть принципи розподілу загальногосподарських витрат між
підрозділами.

7. Проаналізуйте принципові положення і умовами реалізації „про�
цесного” підходу до обліку ресурсоспоживання банку.

8. Дайте оцінку можливостям застосування українськими банками
моделей калькуляції за фінансовими результатами та калькуляції
за „процесним” підходом.

9. Поясніть порядок розрахунку показника витрат на одного праці�
вника.

10. Дайте визначення поняття „трансфертної ціни”. Охарактеризуй�
те методи формування трансфертної ціни.

11. Охарактеризуйте модель планування і контролю витрат – фун�
кціонально�вартісний аналіз (ФВА).

12. Проаналізуйте сутність поняття „цінова політика банку”, розк�
рийте механізми її реалізації.

Теми для рефератів
1. Особливості формування собівартості та ціни на банківські про�

дукти.
2. Оцінка підходів до калькуляції, що використовуються сучасни�

ми українськими банками.
3. Підходи до визначення поняття ”внутрішньобанківська трансфер�

на ціна” та механізми її розрахунку.
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3.2. Система управлінського обліку,
необхідна для реальної оцінки

ефективності роботи підрозділів банку

У сучасних умовах проблема забезпечення високоякісного
інформаційного потоку для всіх рівнів менеджменту постає
практично перед кожним комерційним банком. Фінансовий
банківський облік не має можливості забезпечити оперативною
інформацією всіх керівників, відповідальних за конкретні сфе�
ри банківського бізнесу.

Дослідження інформаційних систем банків свідчить про те,
що 40�50% усієї інформації в інформаційному потоці є над�
мірною, і в той же час в обліку не вистачає близько 50 % необ�
хідної інформації для управління [52].

Незважаючи на постійні зміни, пов’язані зі збільшенням
деталізації бухгалтерського обліку банківських операцій, аналіз
залишків по балансових рахунках не завжди може дати повну
інформацію про зміст операцій, проведених банком, а через це
і про реальні напрями залучення і розміщення коштів. Основ�
ною причиною цього є те, що існує безліч взаємозв’язаних опе�
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рацій або операцій, які визначають одна іншу. Наприклад, про�
даж цінних паперів з метою залучення ресурсів для кредиту�
вання, залучення термінового депозиту для купівлі цінних па�
перів, залучення або купівля однієї валюти для проведення
операцій в іншій валюті, залучення міжбанківського кредиту для
поповнення залишку готівки тощо.

В усіх вищезазначених випадках витрати проходять по од�
них статтях, а доходи по інших, що неминуче призводить до
втрати реальної картини як за вартістю, так і за прибутковістю
окремих операцій.

Тому для формування реальної картини потрібен аналіз
змісту кожної конкретної операції, що дає можливість виявити
реальні напрями залучення і використання коштів; ці дані не�
можливо отримати за даними бухгалтерської звітності.

Бухгалтерський облік володіє низкою істотних недоліків, що
не дозволяють скласти реальну картину стану портфеля цінних
паперів.

Бухгалтерія оперує цінами на організованому ринку (для
бухгалтерської переоцінки), тоді як управлінський облік оперує
цінами, що відображають реальну ситуацію (наприклад, ціни на
позабіржовому ринку єврооблігацій, де відбувається більшість
операцій, є набагато достовірнішими, але вони можуть відрізня�
ти від офіційних біржових цін – близько 10%). Оскільки ціни
організованого ринку не завжди адекватні реальності, переоці�
нка портфеля цінних паперів може не відображати реальну
ситуацію, зокрема, з погляду фінансового результату. Єврообл�
ігації і АДР є абсолютно ліквідними паперами на позабіржово�
му ринку, але оскільки вони не мають котирування на націо�
нальній біржі, то їх необхідно віднести в інвестиційний
портфель, тобто до менш ліквідних активів. Депозитарний
облік цінних паперів ведеться в штуках, а ціни на ринку об�
лігацій встановлюються у відсотках від номіналу, а не в дола�
рах або гривнях за штуку.

Операції РЕПО відображаються в бухгалтерському обліку
штучними методами (наприклад, продаж за ринковою ціною і



249

Розділ 3. Організація обліку та калькуляції у банківській справі

одночасна купівля форварду з передоплатою / завдатком на
суму дисконту по РЕПО). У результаті в бухгалтерському об�
ліку виникають доходи і витрати, приблизно рівні дисконту по
РЕПО, що не мають прямого економічного сенсу [308].

Перераховані недоліки бухгалтерської інформації про
діяльність банку можна вирішити за допомогою упровадження
системи внутрішнього управлінського обліку, шляхом розроб�
ки плану рахунків внутрішнього обліку, альтернативного пла�
ну рахунків бухгалтерського обліку.

Необхідно сформувати систему управлінського обліку, здат�
ну відобразити реальний економічний сенс кожної операції,
незважаючи на специфіку відображення її в балансі і звіті про
прибутки і збитки [107].

Управлінський облік є системою обліку, планування, конт�
ролю, аналізу даних про витрати і результати діяльності в
розрізі необхідних для управління об’єктів, оперативного ухва�
лення на цій основі різних управлінських рішень з метою оп�
тимізації фінансових результатів [42].

Управлінський облік можна розглядати як процес форму�
вання спеціалізованих звітів, необхідних для ухвалення управ�
лінських рішень у конкретному організаційно�функціонально�
му структурному підрозділі й банку в цілому. Особливості
управлінського обліку – оперативність, системність, відсутність
регламентації [95].

Характерною рисою управлінського обліку є взаємозв’язок
його складових: планування, облік, аналіз, контроль і регулю�
вання. Обліковий компонент – тільки один з елементів цього
взаємозв’язку, він складає інформаційну основу управління
внутрішньою діяльністю банку, впливаючи на його стратегію і
тактику.

Тактичні аспекти управлінського обліку визначають облік,
контроль, аналіз і регулювання до ухвалення рішень, стратегічні
– систему планування і координації управлінських рішень
[108].
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Рис. 3.2.1. Схема компонентів управлінського обліку

Для нормального функціонування системи управлінського
обліку необхідно створити відповідне внутрішнє правове поле,
тобто розробити нормативне забезпечення щодо організації
управлінського обліку в банку. Банкам доцільно запропонува�
ти створення таких Положень:

� “Про систему управлінського обліку”;
� “Про бюджетування”;
� “Про порядок ведення управлінського обліку на

внутрішніх рахунках банку”;
� “Про відділі управлінського обліку” [52].
Відмінності бухгалтерського й управлінського обліку зво�

дяться до такого [42].
Визначальними категоріями формування системи управлі�

нського обліку в банках є: технологія банківського бізнесу вза�
галі і конкретних операцій зокрема, внутрішньобанківські до�
кументи і облікова політика банку, нормативна база по
конкретних видах діяльності.

На сучасному етапі функціонування комерційних банків
проходить етап трансформації в управлінський облік процесу
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калькуляції собівартості банківських послуг і обліку витрат
[107].

Ми вважаємо, що основними завданнями управлінського
обліку є:
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� акумуляція і обробка первинної інформації про зміст опе�
рації (хто і з якою метою проводить операцію, сума і строки
операції, вартість / прибутковість операції);

� розрахунок заснований на реальній інформації про зміст
операції, вартості залучення або прибутковості вкладення ре�
сурсів;

� виявлення, на основі реальної інформації про зміст опе�
рації, джерел проведення активних операцій;

� оцінка ефективності продажів банківських продуктів з
урахуванням реальних витрат і реальної прибутковості;

� оцінка динаміки зміни реальної вартості та реальної при�
бутковості банківських продуктів.

Організація управлінського обліку являє собою достат�
ньо трудомісткий і технічно складний процес. Для того,
щоб система управлінського обліку була адекватною зав�
данням, що стоять перед банком, необхідно послідовно
здійснити ряд етапів процесу її впровадження: До них
належать:

1. Оцінка оптимальності організаційної структури банку.
2. Реорганізація структурних підрозділів і їх розподіл по

центрах відповідальності.
3. Створення внутрішнього плану рахунків з особливою

деталізацією рахунків доходів і витрат.
4. Обґрунтування порядку розподілу витрат між центрами

відповідальності.
5. Розробка методики внутрішнього розподілу ресурсів (уве�

дення трансфертного ціноутворення).
6. Обґрунтування методики аналізу показників роботи ок�

ремих підрозділів банку.
7. Розробка форм внутрішньої управлінської звітності струк�

турних підрозділів.
8. Забезпечення систематичного аналізу результатів діяль�

ності центрів відповідальності.
9. Упровадження системи реагування на відхилення резуль�

татів від планових.
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10. Створення механізмів матеріального стимулювання і
стягнень центрів відповідальності [197].

Методика управлінського обліку по центрах відповідаль�
ності визначає класичну аналітичну систему банківського об�
ліку, що базується на централізованому зборі даних про прямі
і накладні витрати, а потім на розподілі накладних (непрямих)
витрат на окремі банківські продукти.

Ця методика складається з двох напрямів. Перший напрям
включає витрати, пов’язані з веденням банківського бізнесу,
вони є наслідком здійснення основної діяльності: витрати на
персонал, утримання матеріальних і нематеріальних активів,
телекомунікації. Другий напрям – це облік даних, безпосеред�
ньо пов’язаних з бізнесом, тобто з предметом діяльності банку.
Процес управлінського обліку по першому напряму стосуєть�
ся обліку витрат по центрах відповідальності, а по другому –
обліку по видах банківської діяльності, тому він доповнюється
обліком отриманих доходів і обліком результатів [107].

Для впровадження в банку системи управлінського обліку
необхідно визначити такі облікові регістри, які відповідатимуть
цілям управлінського обліку і дозволять вести його в розрізі
центрів відповідальності. Таке завдання можна вирішити шля�
хом створення універсального переліку статей – класифікато�
ра управлінського обліку.

С.А. Гагаріна наголошує, що одним із аспектів розробки уп�
равлінського обліку є створення класифікатора банківських
продуктів залежно від типу бізнесу, виду діяльності, типу ва�
люти, на підставі якого потім складається перелік банківських
продуктів і послуг [52]. Об’єктивна необхідність формування
каталогу банківських продуктів виникає у зв’язку з потребою
чіткого формування сфери відповідальності і компетенції кож�
ного центру.

Згідно з позицією А. Васіна, основу побудови класифікато�
ра управлінського обліку покладені внутрішні ресурси банку,
кожна стаття позначена кодом, що дозволяє враховувати
ієрархічність статей класифікатора, а також додавати або вида�
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ляти різні статті без серйозної зміни загальної структури. При
цьому, він не обмежується представленим рівнем деталізації і
припускає подальше розбиття статей залежно від потреб, що
виникають [42].
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Технічно управлінський облік може здійснюватися:
� на аналітичних рахунках фінансового обліку;
� на рахунках 8�го класу “Управлінський облік” Плану ра�

хунків бухгалтерського обліку комерційних банків України;
� позасистемно.
Формування номерів рахунків 8�го класу можна проводи�

ти у такому вигляді: 8 7442 001 002 005,

де 7442 – балансовий рахунок поштовий�телеграфних витрат;
001 – витрати на мобільний телефонний зв’язок;
002 – відділення № 2, в якому вироблені витрати; 005 –

корпоративний бізнес.
Для операцій із клієнтами – 8 2630 001 002 005,

де 2630 – балансовий рахунок короткострокових депозитів
фізичних осіб,

001 – характеристика строку погашення,
002 – відділення № 2, в якому залучений депозит,
005 – код валюти [95].
Наприклад, у Новосибірському філіалі „Внешторгбанку” для

віддзеркалення доходів і витрат у схемі позначення особових
рахунків для вказівки номера структурного підрозділу банку
передбачені 11�й і 12�й розряди.

Для позначення особових рахунків по балансових рахун�
ках, на яких враховуються внески, застосовується схема, в якій
10�й і 11�й розряд особового рахунку позначають вид внеску, а
розряди з 12–го по 15�ий величину процентної ставки.

Для позначення особових рахунків по активних операціях,
на яких враховуються кредити, 10�й розряд позначає номер
офісу, що видав кредит, 14�й – галузь клієнта�позичальника, 15�
й – рівень повноважень по видачі кредиту, 16�й – вид забезпе�
чення, 17�й вид кредиту [250].

Важливе місце під час організації управлінського обліку
займає розробка форм внутрішньої управлінської звітності, ос�
кільки насамперед від неї буде залежати ухвалення рішення.
Внутрішня звітність може складатися по категоріях клієнтів,
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сегментам банківського бізнесу, видах продуктів або послуг,
центрам відповідальності [52].

Ми пропонуємо загальну схему збору й обробки даних уп�
равлінського обліку, представлену на рис. 3.2.1.

На підставі даної інформації можна будувати системи збо�
ру, обробки і аналізу даних по основних напрямах роботи бан�
ку, а також формувати форми внутрішньої звітності.
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Рис. 3.2.1. Загальна схема збору і аналізу інформації

Операції із залучення@розміщення міжбанківських кре@
дитів.

Для збору інформації з метою подальшого аналізу ефектив�
ності роботи банку на ринку міжбанківського кредиту необхідні
дані про операції, що подані в таблиці 3.2.1.

У таблиці міститься інформація про операції, що здійсню�
ються в даний день: строк операції, банк�контрагент, процент�
на ставка по операціях, сума операції. На підставі даної інфор�
мації видно загальний обсяг і середньозважену вартість –
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Таблиця 3.2.1
Дані про операції на ринку міжбанківського кредиту
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60-90 <��	   23,71 850000 
10/07 1/10 ���� 1 83   15 150000 
3/08 3/10 ���� 2 61   25 500000 
7/08 7/10 ���� 3 61   27 200000 

30-60 <��	 18,11 1615000 19,75 500000 
6/08 8/09 ���� 1 33 17,5 1000000   
6/08 10/09 ���� 2 35   19,75 500000 

11/08 11/09 ���� 3 31 17,5 500000   
2/09 5/10 ���� 4 33 26 115000   

7-14 <��	 55,83 2400000   
1/09 8/09 ���� 1 7 65 500000   
3/09 10/09 ���� 2 7 20 400000   
3/09 10/09 ���� 3 7 63 1000000   
4/09 10/09 ���� 4 7 61 500000   

�3�73 7 <��	 40,1 1800000   
4/09 10/09 ���� 1 6 20 500000   
4/09 8/09 ���� 2 4 63 700000   
4/09 8/09 ���� 3 4 55 200000   
4/09 8/09 ���� 4 4 17,65 400000   

прибутковість акумульованих і розміщених коштів однаково
термінових.

Далі визначається різниця між акумульованими і розміще�
ними ресурсами однакової терміновості.

На підставі поданих даних очевидно, що цього дня по опе�
раціях на ринку міжбанківських кредитів було перевищення
розміщення над залученням ресурсів:
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�����������% !��	9� 90 ��� 1946050 UAH 
�����������% �� 60 � 90 ��� 850000 UAH 
��"�� 2796050 UAH 

У той же час по інших термінових операціях залучення
перевищує розміщення:

30-60 ��� 1115000 UAH 
7-14 ��� 2400000 UAH 
���9� 7 ��� 1800000 UAH 
��"�� 51315000 UAH 

У цей конкретний день операції на ринку міжбанківського
кредиту забезпечили приток ресурсів 51315000 UAH – 2796050
UAH = 2518950 UAH. Позитивне сальдо міжбанківських опе�
рацій використовується в інших вкладеннях.

Далі слід визначити ресурси якої терміновості цього дня
були вільні в результаті операцій на ринку міжбанківського
кредиту (оскільки від терміновості ресурсів залежить їх ціна).
Паралельно із визначенням терміновості ресурсів можна про�
аналізувати і з’ясувати, якими власними джерелами залучення
забезпечує свої вкладення підрозділ банку, що здійснює опе�
рації на ринку міжбанківського кредиту. Для цього пропонуєть�
ся використовувати форму, подану в таблиці 3.2.2.

По горизонталі відображені негативні різниці між акумуль�
ованими і розміщеними ресурсами відповідної терміновості, по
вертикалі, відповідно, �позитивні.

З даної схеми видно, що в аналізованій даті довгострокові
вкладення фінансувалися більш короткостроковими джерела�
ми залучення.

Так, недолік ресурсів терміновістю більше 90 днів покритий
на 1115000 UAH ресурсами терміновістю 30�60 днів, і на 831050
UAH ресурсами терміновістю 7�14 днів. Негативна різниця між
залученням і розміщенням ресурсів терміновістю 60�90 днів
покривалася вільними ресурсами, залученими на 7�14 днів.

З’ясовано, що в результаті операцій на ринку міжбанківсь�
ких кредитів вільними були ресурси терміном 7�14 днів на суму
718950 UAH і терміном менше 7 днів – 1800000 UAH.
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Таблиця 3.2.2
Аналіз забезпечення ресурсами різних по термінах вкладень

З огляду на це, можна встановити внутрішньобанківську
ставку з придбання ресурсів двох видів терміновості. У якості
внутрішньої ставки може використовуватися середньозважена
вартість залучення ресурсів даної терміновості, якщо ця серед�
ньозважена ставка нижча за ринкову вартість ресурсів аналог�
ічної терміновості. В іншому випадку ресурси куплялися за
ринкою ціною.

Паралельно можна зіставити вартість залучення коштів з
прибутковістю активів, в які вони вкладені. З нашого прикла�
ду видно, що для покриття вкладень з прибутковістю 29,8%
використовуються ресурси вартістю 18,11% (1115000 UAH) і
55,83% (831050 UAH), середньозважена вартість ресурсів
34,22%, маржа (�4,42%), в активах із прибутковістю 23,71% пра�
цюють ресурси вартістю 40,09%.
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Операції з купівлі�продажу іноземної валюти.
Для ухвалення оперативних рішень за умовами операцій

купівлі�продажу іноземної валюти необхідно знати, які доходи або
витрати чекають банк у разі здійснення даної купівлі або прода�
жу. Така інформація може бути отримана на основі зіставлення
пропонованого курсу операції з курсом беззбитковості. Цей курс
може бути визначений на підставі підсумовування даних за опе�
раціями попереднього періоду, при цьому, чим триваліший цей
період, тим об’єктивнішим буде курс беззбитковості операцій.

Для обліку операцій з метою визначення курсу беззбитко�
вості може використовуватися форма таблиці 3.3.3 (у розрізі
кожної пари валют).

В останньому рядку даної форми представлено суми
купівлі�продажу канадських доларів (CAD) за гривню і гривні
за канадський долар підсумком, що наростає з початку періоду
(у нашому випадку з 15/08), та розраховано середній за період
курс купівлі і курс продажу CAD за гривню – 6058459/2739992
і 6336837/2885275 відповідно.

Таблиця 3.2.3
Дані для визначення курсу беззбитковості

���� CAD �*�) UAH 
15/08 
������ '����� 
������ '����� 
������ '����� 
���� 1 19812  2,1885   43359 
���� 2 1500000  2,1885   3282750 
���� 3  1500000  2,1499 3224850  
���� 4 240000  2,24   537600 
���� 5 500000  2,25   1125000 
���� 6  500000  2,255 1127500  
���� 7  240000  2,25 540000  
���� 8 350180  2,2289   780500 
���� 9  350000  2,25 787500  
!������ ��	 2609992 2590000 2,2104 2,1930 5679850 5769209 
16/08       
���� 1  132225,24  2,225 294201,16  
���� 2  163050  2,225 362786,25  
���� 3 130000  2,225   289250 
!������ ��	 130000 295275 2,225 2,225 656987 289250 
!������ ��	 
�� ����� 

2739992 2885275 2,2111 2,1963 6336837 6058459 
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Тепер 17/08 знаючи, що запас CAD, сформований за попе�
редній період при курсі купівлі 2,2111 гривні за CAD, канадсь�
кий долар повинен продаватися за курсом більше ніж 2,2111.

Одночасно можна побачити, що на поточну дату CAD про�
давалися по курсу меншому, ніж вони обходилися банку
(2,2111@2,1963=0,0149), а це вже дає підстави для ухвалення
відповідного рішення – скорочення або продажу, або купівлі
CAD за гривню.

Операції по купівлі�продажу цінних паперів
Операції банку з цінними паперами пропонується поділи�

ти на три групи: операції, пов’язані із залученням коштів (про�
даж власних боргових зобов’язань банку); операції, пов’язані із
вкладеннями коштів (придбання цінних паперів за рахунок
ресурсів банку); операції з надання послуг клієнтам, пов’язані
з отриманням комісійної винагороди (інкасація, авалювання,
доміциляція, купівля�продаж паперів за дорученням клієнтів).

Для обліку операцій по залученню і вкладенню коштів необ�
хідно володіти такою інформацією: вид операції, дата купівлі –
продажу (під продажем розуміється реалізація банком своїх бор�
гових зобов’язань) цінних паперів, дата погашення за договором,
дата погашення фактично, кількість придбаних – проданих
цінних паперів, ціна, за якою папери були куплені – продані за
договором і фактично (у разі дострокового погашення паперів),
кількість придбаних – проданих паперів, сума отриманих – ук�
ладених коштів, сума планового і фактичного доходу – витрат.

Підсумком такої інформації повинен стати щоденний звіт
по операціях залучення – розміщення коштів за допомогою
операцій з цінними паперами (табл. 3.2.4).

Таблиця 3.2.4.
Операції залучення – розміщення коштів у цінні папери
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Різниця між залученням і розміщенням – 8053184.
Операції по залученню депозитів і видачі кредитів аналізу�

ються за формою, подано в таблиці 3.2.5.

Таблиця 3.3.5
Операції по залученню депозитів і кредитуванню клієнтів

банку

������
3�� �*5� ��3����6 %���3���� 
)��	�� ��=�<�/+������ 

)DPXT��*    
USD 3133180 23,72% 2064,67 
UAH 8415471,19 64,36% 15045,09 
�*)�A���*    
USD 8304206,03 24,17% 5574,29 
UAH 35078014,15 55,49% 45198,45 

��"���# ��� "�������#� � ��"��Z���#� ����� '��!���� / 
)!���� 

USD - 5171026,03 0,44% 3509,62 
UAH -26662542,96 -8,87% -30153,36 

Зібрана інформація по проведених за день операціях повин�
на зводитися в таблицю для визначення того, скільки ресурсів
по кожній з валют позичено або надано, яка вартість і прибут�
ковість ресурсів, як розподіляються грошові потоки всередині
банку (табл. 3.2.6).

Згідно з цією інформацією, можна розподіляти грошові пото�
ки між підрозділами банку і проводити перерозподіл їх доходів.
Усього в аналізований день були вільні ресурси у розмірі 2518950
UAH від операцій на ринку міжбанківських кредитів (з них
718950 UAH ресурси терміновістю 7�14 днів і 1800000 UAH тер�
міновістю менше 7 днів); депозитні внески на суму 8415471 UAH.

Цього ж дня необхідно було покрити недостачу акумульова�
них коштів у підрозділі, що здійснює операції з цінними папера�
ми, у розмірі 8053184 UAH і 35078014 UAH кредитних вкладень.

Якщо в банку не встановлені пріоритетні напрями викори�
стання певних джерел залучення коштів у конкретних активах,
то принципи визначення внутрішньобанківських грошових
потоків і платежів за ресурси можуть бути такими:
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*,$'  14 908 718 -14 908 718   39% 16 151 
,������  1 767 072 -1 767 072   4% 180 
�����/����� 8 622 606  8 622 606 35% 8 383   
�3������ 8 415 471  8 415 471 64% 14 961   
��3<���  35 078 014 -35 078 014   55% 54 069 
����� 23 853 077 56 049 854 - 32 196 777 46% 30 350 47% 73 674 

Таблиця 3.2.6.
Зведені дані по операціях, проведених за день

1. Вільний розмір ресурсів підрозділів, що здійснюють ак�
тивні і пасивні операції, розподіляється на пропорційній основі
між аналогічними підрозділами в яких розміщення ресурсів
вище за їх залучення.

2. Ресурси управлінь, що здійснюють тільки пасивні операції,
використовуються насамперед підрозділами, що виконують
тільки активні операції, потім підрозділами, що займаються як
активними, так і пасивними операціями.

3. Визначається вартість залучення ресурсів кожним підроз�
ділом.

4. Перерозподіл доходів між підрозділами проводиться
відповідно до вартості залучення ресурсів і розміру їх перероз�
поділу.
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Виходячи з цих принципів, вільні кошти, акумульовані
підрозділом, що здійснює залучення депозитів, використову�
ються у кредитних вкладеннях 35078014 UAH – 8415471 UAH
= 26662543 UAH.

Вільні засоби підрозділу, що працює з міжбанківськими
кредитами, розподіляються так:

��������� ���"����� ������� 
�������# 

26662543 UAH (77%) 

��������� �������� �������� 
"�������# �������# � ����� ������ 

8053184 UAH (23%) 

����5 34715727 UAH (100%) 
���	�� ������� �� �������#& " ��
, Z� 
�������#%�	�# � ������ 

2518950*0,77=1934616 UAH 

���	�� ������� �� �������#& " ��
, Z� 
�������#%�	�# � ����� ������ 

2518950*0,23= 584334 UAH 
 

)���9�� ���������& ���"����� � ��
 
�������& ������	 

26662543 UAH-1934616 UAH = 
24727927 UAH 

)���9�� �� �������& �������� 
�������� "�������# �������# � ����� 
������ 

8053184 UAH – 584334 UAH = 
7468850 UAH 

����� 32196777 UAH 

Недостача власних джерел залучення кредитного управлі�
ння й управління цінними паперами, що залишилися, покри�
вається за рахунок капіталу банку і коштів на рахунках до за�
питання.

Підрозділу, що здійснює операції на ринку міжбанківських
кредитів, в цей день повинна бути відшкодована вартість його
ресурсів, що були використані в інших операціях, у розмірі:

718950 UAH*55,83% / 360 / 100 = 1115 UAH
1800000 UAH*40,09% / 360 / 100 = 2005 UAH
разом:  3120 UAH зокрема:
кредитним управлінням 3120 UAH*0,77=2402 UAH;
управлінням цінних паперів 3120 UAH*0,23=718 UAH.
Разом кредитне управління повинне компенсувати зі своїх

доходів витрати, пов’язані із залученням депозитів на суму
14961 UAH + 2402 UAH = 17363 UAH.

У результаті прибутковість кредитних вкладень скоротила�
ся з 55% до 37%.
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Прибутковість операцій з цінними паперами знизилася з
35% до 33%.

Можливе визначення внутрішньобанківської ставки плате�
жу за ресурси, як середньозважених витрат по всіх видах залу�
чення за день (табл. 3.2.7).

Таблиця 3.2.7
Дані для розрахунку середньозваженої вартості ресурсів

��3����6 �*5� 
���*G3��� 

+����)�: 
( % ��G��=) 

���!������	�� ������ 6815000 37 
+���� ������ 8622606 35 
[�������� ���"��� 8415471 64 
,���� � "�������# 18037467 5 

������ !���� 15742769 25 
����5 57633313 27 

27% середньозважена вартість залучення ресурсів, яку виз�
начають за формулою: (6815000*37%+8622606*35%+8415471*
64%+18037467*5%+15742769*25%)/ 57633313 = 27%.

Впродовж останнього десятиліття управлінський облік роз�
вивається за такими новими напрямами:

� визначення прибутковості певних послуг і продуктів при
диференціації видів діяльності;

� управлінський облік життєвого циклу продуктів і послуг;
� стратегічний управлінський облік;
� аналіз прибутковості окремих клієнтів;
� інтеграція фінансових і нефінансових показників ефектив�

ності роботи;
� підвищена увага до управління якістю продуктів і послуг [256].
Останнім часом у зв’язку з появою процесного підходу до

управління банком, заснованого на розгляді його діяльності, як
сукупності взаємопов’язаних процесів, що проводять спожив�
ну вартість, пропонуються нові підходи до організації управлі�
нського обліку.

Принциповою відмінністю процесного підходу від традиц�
ійних підходів є те, що якщо за елемент розрахунку в традиц�
ійних моделях береться господарююча одиниця – центр при�
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бутку або центр витрат, то при процесному підході за елемент
розрахунку приймається навіть не процес, а конкретна його
складова – технологічна операція [116].

Ураховуючи, що будь�який процес після його формалізації
є описом послідовності технологічних операцій, що виконують�
ся конкретними співробітниками, очевидно, що за наявності
відповідного алгоритму рознесення і програмного забезпечен�
ня, що дозволяють здійснити проведення розрахунків, менед�
жмент банку може отримувати в постійному режимі точні дані
про вартість процесів (банківських продуктів і внутрішньобан�
ківських процедур). При цьому розрахунки за традиційними
методами (по центрах фінансового обліку) будуть окремим
випадком загального розрахунку вартісних характеристик [116].

Звичайно, даний підхід має право на існування і практичне
впровадження, оскільки є один з методів віднесення витрат на
собівартість банківського продукту.

Виділяється три таких методи:
1. Метод прямого віднесення витрат базується на визна�

ченні безпосереднього зв’язку між витратами і певними вида�
ми банківських продуктів. Метод точний, але витратний, оск�
ільки вимагає відстежування і обліку всіх витрат на
виробництво певного продукту.

2. Причинно?наслідковий метод полягає у віднесенні вит�
рат до видів діяльності, що їх зумовили з подальшим їх розді�
ленням між окремими продуктами.

3. Метод розділення витрат застосовується тоді, коли
цінність отримуваної інформацій виявляється меншою, ніж
витрати на її отримання за допомогою попередніх методів. Ад�
міністративні та інші витрати, які не можна розподілити без�
посередньо на продукти, розподіляються на підставі розрахун�
ку певного показника, який може варіюватися залежно від
виду витрат. Цей метод передбачає двохетапну процедуру,
першим кроком якої є розподіл усіх непрямих витрат між
центрами витрат банку, а другим – віднесення цих витрат на
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вартість певних банківських продуктів кожного окремого цен�
тру [256].

При використанні у якості елементу обліку підрозділів бан�
ку (центрів прибутку і витрат) використовується більш простій,
але менш точний, проте і найдешевший метод розподілу вит�
рат – метод розділення витрат.

Пропонований у процесному підході елемент обліку потре�
бує застосування або більш дорогих методів прямого віднесен�
ня витрат, або застосування причинно�наслідкового методу.

Кожен банк має право вирішувати самостійно, чи є сенс
збільшувати витрати на організацію найбільш деталізованого і
найбільш точного управлінського обліку.

Розглядаючи дану проблему на прикладі американських
банків, П. Аллен зазначає, що з метою виявлення ресурсів, що
витрачаються на конкретні операції, послуги і сегменти ринку,
детально досліджувалося використання часу. Витрати на різні
процеси, функції, потужності і системи, а також накладні вит�
рати розподілялися за допомогою проміжних величин, таких,
як, наприклад, чисельність персоналу або площа приміщень.
Розміри активів і депозитів обчислювалися пропорційно пря�
мим витратам, а у деяких випадках – навіть потенційній пла�
тоспроможності. Усі ці дані уводилися в систему, що є, по суті,
„чорним ящиком”. У відповідь система напрацьовувала пачки
паперу, що покликані забезпечити повну окупність кожної
послуги, клієнтської групи і філіалу. Однак цим результатам
ніхто не довіряв з огляду на те, що оскільки більшість витрат з
підтримки інфраструктури йдуть на обслуговування численних
клієнтів, надання різноманітних послуг і утримання філіалів,
будь�яка спроба співвіднести їх з певним сегментом ринку,
операцією або місцем на карті є марною [3, с.76�77].

Одним із аргументів неефективності обліку витрат по підроз�
ділах банку при оцінці вартості в рамках процесного підходу
вважається складність чіткого відособлення продуктів відносно
окремо взятого центру відповідальності. Наприклад, операціями
з цінними паперами можуть займатися і казначейство, і окремий
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підрозділ цінних паперів, і вексельний центр, і кредитне управл�
іння. Це пов’язано з великою різноманітністю їх застосування (і
як застава, і як інструмент накопичення) [116].

Одразу зазначимо, що цінні папери, які приймаються в
якості застави, не можуть розглядатися як окремий напрям
операцій з даним фінансовим інструментом, оскільки є складо�
вим елементом кредитного процесу. Отже, і витрати, пов’язані
із зберіганням цінних паперів, і доходи (якщо вони будуть от�
римані) повинні бути віднесені на кредитну діяльність.

З іншого боку, банку невигідно створювати підрозділи з
дубльованими функціями, але якщо вони створені заради ве�
ликого обсягу операцій (наприклад, вексельний центр), то між
ними слід закріпити обслуговування конкретного фінансового
інструменту – векселів, акцій і т.д.

Крім того, у рамках процесного підходу можна не відмовляти�
ся від обліку витрат по центрах відповідальності взагалі, а залиши�
ти його як складовий елемент обліку витрат по бізнес�процесу.

Виходячи з сказаного вище, ми вважаємо, що нині для банків
актуальна найменш складна система управлінського обліку, зас�
нована на прив’язці витрат на виробництво банківських про�
дуктів до витрат тих підрозділів, які здійснюють їх реалізацію,
хоча окремі банки можуть застосовувати й інші підходи.

На жаль, впровадження управлінського обліку у вітчизня�
ну банківську практику відбувається досить повільно. Причи�
ни цього полягають у такому:

� брак досвіду і знань техніки визначення витрат і їх розпо�
ділу;

� відсутність в операційних системах банків даних, необхід�
них для визначення і функціонального розподілу доходів і вит�
рат по службах і підрозділах;

� незацікавленість керівництва банків у розробці загальної
концепції обліку і контролю витрат, додаткові витрати на впро�
вадження управлінського обліку [197].

Проте більшість банків, враховуючи високий рівень ризиків,
зниження прибутковості, посилення конкурентної боротьби і
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розширення спектру послуг, усвідомлюють, що належним чи�
ном сформована і організована система управлінського обліку
– це дієвий і ефективний засіб удосконалення менеджменту,
заснований на збільшенні обсягу змістовної і достовірної інфор�
мації, яка необхідна менеджерам для ухвалення ефективних і
раціональних рішень.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття „управлінський облік” та охарактери�

зуйте його організацію.
2. Проаналізуйте чим відрізняються бухгалтерський та управлінсь�

кий облік.
3. Які завдання повинен вирішувати управлінський облік
4. Поясніть техніку здійснення управлінського обліку.
5. Розкрийте методи віднесення витрат на собівартість банківсько�

го продукту

Теми для рефератів
Оцінка підходів до організації управлінського обліку, що викорис�

товуються сучасними українськими банками.

Завдання для практичної роботи
1. Протягом 3�х днів банк проводив наступні покупки – продажі

канадського долара за гривню.

 �*��3�� %��<��� �*�) 
14.09 19 812 CAD 43 359 ���. 2,1885 

 1 500 000 CAD 3 282 750 ���. 2,1885 
 3 224 850 ���. 1 500 000 CAD 2,1499 
 240 000 CAD 537 600 ���. 2,24 
 500 000 CAD 1 125 000 ���. 2,25 
 1 127 500 ���. 500 000 CAD 2,255 

15.09 540 000 ���. 240 000 CAD 2,25 
 350 180 CAD 780 500 ���. 2,2289 
 787 500 ���. 350 000 CAD 2,25 

16.09 294 201 ���. 132 225 CAD 2,225 
 362 786 ���. 163 050 CAD 2,225 
 130 000 CAD 289 250 ���. 2,225 
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1.1. Розрахуйте середній курс купівлі та продажу CAD/UAH за
кожен день і середній курс за 3 дня.

1.2. Величину довгої і короткої валютної позиції банку в даних ва�
лютах за підсумками операцій за 3 дні й отриманий фінансовий
результат за цей період.

1.3. На 4�й день банк закриває валютну позицію по CAD і UAH. За
яким курсом банк зробив конвертацію, якщо підсумковий фінан�
совий результат склав 0 UAH.
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3.3. Визначення собівартості та ціни відсоткових
продуктів банку

Загальні принципи ціноутворення на банківські продукти
можуть бути сформульовані таким чином:

� ціна повинна ґрунтуватися на собівартості послуги;
� рівень ціни повинен відповідати цінам на аналогічні по�

слуги інших банків, що склалися під впливом попиту і пропо�
зиції;

� при визначенні ціни повинні враховуватися ціни на аль�
тернативні продукти – субститути;

� ціна на банківські послуги може значно відрізнятися від
витрат під впливом тенденцій, що склалися на ринку [162].

Оскільки основу діяльності банку складає перерозподіл гро�
шових коштів в економіці, головною складовою його успішної
роботи є обґрунтоване ціноутворення на депозити і кредити.
Кінцевий рівень даних цін в умовах довершеної конкуренції
встановлюється ринком, а не окремим банком. В умовах довер�
шеної конкуренції рівновага на кредитному і депозитному рин�
ках визначається саме рівнем процентних ставок [124].

r),r,(rL)I(r DL

n

1j
jL �

�

� . r),r,(rDB)S(r DL

n

1j
jD �

�

	� , 

де I(rL)� функція попиту фірм на кредити;
S(rD)� функція агрегованих заощаджень домашніх госпо�

дарств;
B – обсяг зобов’язань, що придбавають домогосподарства;
rL – відсоткові ставки за кредитами;
rD – відсоткові ставки за депозитами;
r – відсоткові ставки за міжбанківськими кредитами.
А. Заруба пропонує такий варіант розрахунку реальної

відсоткової ставки за активними операціями:

Spe�S�.�.S�.�.
S*%�)3�%��




� , 
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де ПСср – величина середньої процентної ставки;
S з.з. – загальна сума залучених банком ресурсів;
S к.к. – середня сума залишків на кореспондентському ра�

хунку банку за аналізований період;
S рез. – середня сума зарезервованих ресурсів за аналізо�

ваний період.
Для розрахунку середньої процентної ставки (ПСср) про�

понується використовувати таку формулу:

�
�

�
n

1i
ii t*  (%�)*

T*S
1  %�)�

де Т – тривалість періоду залучення ресурсів;
(ПС)і – величина процентної ставки, встановлена для і�го

періоду часу;
ti – тривалість і�го періоду у днях;
n – загальна кількість періодів часу нарахування відсотків;

– загальна сума коштів, залучених банком за період Т;

Si – сума залучених ресурсів, використаних у межах періо�
ду t.

Для визначення собівартості активної банківської операції
запропоновано таку формулу:

де НВБ – непрямі банківські витрати, пов’язані з проведенням
даної операції;

БВБ – прямі банківські витрати, що відносяться до даного
виду операцій;

ДД – додаткові доходи, пов’язані з реалізацією даних банк�
івських послуг;

ОА – обсяг активів операцій даної групи;
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НА – неприбуткові активи, що відносяться до даного виду
операцій [93].

Далі А. Заруба зазначає, що для включення в собівартість
певної банківської операції, що входить до складу деякої по�
слуги, загально�банківських витрат, можуть бути використа�
но обсяг робочого часу на виконання операції всіма підроз�
ділами і працівниками банку або фонд заробітної плати цих
підрозділів. Таким чином, можна говорити про те, що обкрес�
лено загальний підхід до розрахунку собівартості банківсь�
ких послуг, без конкретизації механізмів його реалізації на
практиці і аналізу результатів розрахункових даних, що от�
римані.

Ціна відсоткових продуктів визначається вартістю ресурсів
– відсотковими і невідсотковими витратами (адміністративно�
господарські витрати банку і заробітна плата працівників, які
забезпечують реалізацію даних продуктів), а також рівнем
маржі.

Витрати, пов’язані із залученням коштів (відсоткові вит�
рати)

Для того, щоб визначити, які відсоткові витрати припада�
ють на конкретний процентний продукт банку, необхідно виз�
начити, які з акумульованих коштів формують ресурсну базу
для даного продукту.

Як уже наголошувалося, не зважаючи на невиразність ре�
сурсного фонду, напрям використання різних його джерел
за певними категоріями вкладень повинен бути встановле�
ний відповідно до чітких пріоритетів, виходячи з економі�
чної суті операцій, необхідності підтримки ліквідності й
рівня ризику.

Розглянемо приклад розподілу джерел залучення коштів
між напрямами їх використання.

На першому етапі проводиться угрупування статей балан�
су банку за укрупненими показниками (табл. 3.3.1).
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Таблиця 3.3.1
Угрупування статей балансу банку
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Далі визначаються різниці між джерелами залучення за
пріоритетними напрямами розміщення ресурсів (табл. 3.3.2).

Таблиця 3.3.2
Різниця між джерелами залучення і напрямами розміщення
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Негативна різниця між одними джерелами залучення і
напрямами використання ресурсів, виходячи з суті балансу,
повинна бути покрита за рахунок позитивної різниці по
інших.

Згідно з цим принципом, отримуємо рисунок 3.3.1.*
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Рис. 3.3.1. Розподіл залучених ресурсів за напрямами вкладен�
ня коштів

*Звичайними стрілками позначено напрям руху залишку джерела ресурсів до
відповідної статті активу, стрілка курсивом указує на залишок пасиву після
покриття пріоритетної для даного джерела статті активу.

Знаючи, за рахунок яких джерел і в якому обсязі сформо�
вано кожну статтю активу, можна, на підставі вартості кожно�
го виду ресурсів, визначити відсоткову складову витрат по кож�
ному виду вкладень.

В якості вартості капіталу береться середньозважена вели�
чина за платними (акціонерний капітал) і безплатними (влас�
ний капітал) ресурсами.

На основі даних, що наведені на рисунку 3.3.1 і подані в
таблиці 3.3.3 визначаємо процентні витрати, пов’язані із вкла�
деннями в кожну статтю активів (табл. 3.3.4).
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Таблиця 3.3.3
Середньозважена вартість залучення ресурсів
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Таблиця 3.3.4
Процентні витрати
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Таблиця 3.3.5
Розподіл витрат на дебіторську заборгованість
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Оскільки дебіторська заборгованість не є прибутковим ак�
тивом, а витрати, пов’язані з її покриттям (резервування), у
нашому прикладі складають 1% річних, ці витрати повинні бути
віднесені на прибуткові активні операції (наприклад, на про�
порційній основі).

Витрати, не пов’язані з оплатою акумульованих ресурсів,
містять всі інші витрати, пов’язані з діяльністю банку щодо
надання відсоткових продуктів. Цю категорію витрат можна
включати в собівартість банківських продуктів на підставі по�
казника витрат на одного працівника.

Під час розрахунку місячної суми витрат на одного праців�
ника обробляються дані про витрати всіх підрозділів банку, за
винятком оплати акумульованих ресурсів (відсоткових виплат)
і витрат, що здійснюються з прибутку.

Для визначення чисельності працівників, які включаються в
розрахунок, із загального штату співробітників виключаються
напрями, що підтримують і обслуговують (автоматизація, юри�
дична служба, аналітичні і господарські підрозділи тощо), керів�
ництво банку, секретаріат, управління справами, внутрішня бух�
галтерія. Це робиться для того, щоб одразу віднести витрати,
пов’язані з діяльністю вказаних вище підрозділів, на працівників
функціональних підрозділів, або тих, хто безпосередньо здійснює
реалізацію банківських послуг (табл. 3.3.6).
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Перелік статей витрат умовний і може варіюватися залеж�
но від особливостей банку.

Сума невідсоткових витрат, що відноситься на собівартість
конкретного банківського продукту, буде визначатися місячною
сумою витрат на одного працівника і кількістю працівників,
зайнятих у реалізації даного продукту.

Таблиця 3.3.6
Приклад розрахунку суми місячних витрат на одного

працівника функціонального підрозділу банку
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Припустимо, наприклад, що в кожному з підрозділів, які
забезпечують надання кредитів, операції на фондовому і
міжбанківському ринках, зайнято 15 співробітників. Тоді отри�
муємо собівартість продуктів, що відображена в таблиці 3.3.7.

Таблиця 3.3.7
Підсумкова сума витрат по активних операціях, що при?

носять дохід
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X % 
���. 

D!���%��� 
���� ������ 

X % 
���. 

D!���%��� 
���� ������ X %. 

5723 + 401375 
+ 2341&15 = 

442213 
12% 

12828 + 1286214 + 
2341 & 15 = 
1334157 

16,6% 
1184 + 227188 + 

2341 & 15 = 
263487 

34,79% 

Для визначення ціни продукту до його собівартості повин�
на бути додана деяка маржа. Рівень цієї маржі визначається
багатьма чинниками. Насамперед рівнем цін на ринку і конку�
рентною боротьбою банків. Тому і підходи до формування
маржі можуть бути різними залежно від цілей банку і його
можливостей.

Виходячи з цього, представляється принципово важливим
є визначення собівартості продукту, з тим, щоб у подальшому
мати можливість для співвідношення витрат банку з тим рівнем
цін на продукти, які склалися на ринку.

У прикладі маржа буде визначаться шляхом віднімання із
середньої ринкової ціни певного банківського продукту фактич�
но набутого значення собівартості даного продукту.

Проаналізувавши аналіз обсягів і вартість ресурсів, що
використані в активних операціях, можна робити виснов�
ки про ефективність даних вкладень – отриману маржу
(табл. 3.3.8).

Середньозважена ціна активних операцій склала:
(43786373 х 12% + 96466037 х 16,6%+9087530 х 34,79%) /

149339940 = 16%.
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Таблиця 3.3.8
Зведені дані про вартість залучення і прибутковість

вкладення ресурсів за різними напрямами діяльності банку
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������ 43786373 12% 23% 11% 401375 


����� 
���>���� 96466037 16,6% 42% 25,7% 2041864 

+���� ������ 9087530 34,79% 38% 7,3% 24309 
��"�� 149339940    2807877 

 
Середньозважена прибутковість:
(43786373 х 23%+96466037 х 42%+9087530 х 38%) /

149339940 = 36%.
Середня маржа – 36% – 16% = 20%.
Не зважаючи на постійне розширення спектру послуг, що

пропонуються банками своїй клієнтурі, кредитування у всіх
його сучасних формах залишається основним джерелом дохо�
ду комерційного банку і займає найбільшу питому вагу у струк�
турі банківських активів.

Ю.Г. Максутов наголошує, що початковий пункт розрахун�
ку собівартості кредитних ресурсів – визначення трансфертної
ціни. Трансфертна ціна розраховується як середнє значення між
середньою ринковою прибутковістю розміщення ресурсів і се�
редньою фактичною ціною залучення ресурсів [162].

Модель формування відсоткової ставки за кредитну послу�
гу повинна враховувати: а) трансфертну ціну ресурсів (C); б)
накладні витрати підрозділів (маржу накладних витрат); в)
маржу ризику (R); г) маржу податків (N); д) маржу прибутку
(B); е) складову, що коректує (Z).

При цьому витрати кредитного підрозділу містять однора�
зові витрати, пов’язані з видачею позики (V), що залежать від
строку позики (T), і поточні витрати за місяць (S).

Формула, що описує формування відсоткової ставки (Р) за
кредитом у сумі (X) і буде мати такий вигляд:
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� �� � N). /(1ZBR12*(S/X)100*(12/T)*(V/X)CP 
�				�
Для розрахунку собівартості банківських продуктів у час�

тині накладних витрат Ю.Г. Максутов рекомендує використо�
вувати методику функціонально�вартісного аналізу, яка перед�
бачає визначення собівартості операцій кожного підрозділу, що
бере участь у створенні продукту, шляхом перенесення вартості
виробничих витрат відповідно до структури технологічного
процесу.

Проблеми ціноутворення на кредитні послуги банку мож�
на вирішити і іншим способом. Підхід заснований на прямому
перерозподілі доходів між підрозділами банку.

Основа підходу також є те, що, як і будь�який продукт на
ринку, банківська позика має свою ціну, яка є платою позичаль�
ника за використання протягом певного часу вільних грошо�
вих коштів, наданих банком на умовах повернення. Витрати
підрозділів банку, що зайняті наданням позик, визначають со�
бівартість кредитних послуг. Ці витрати також пов’язані із:

а) залученням ресурсів – процентні витрати;
б) організацією процесу надання кредиту (заробітна плата

співробітників, амортизація банківського устаткування тощо) –
невідсоткові витрати;

в) витратами, щодо утримання штабних підрозділів.
Крім того, для розвитку і вдосконалення своєї діяльності

банк повинен мати прибуток від кредитування. Виходячи з
вищезазначеного, ціна кредиту повинна покривати процентні
і непроцентні витрати банку, пов’язані із здійсненням кредит�
них операцій, а також забезпечувати прибуток, достатній для
розвитку.

Розглянемо підходи до визначення відсоткових і невідсот�
кових витрат управлінь, що займаються кредитними операція�
ми (до них відносимо управління позиковими операціями,
міжбанківськими операціями, операцій з цінними паперами і по
роботі з філіальною мережею).

1. Визначення відсоткових витрат управлінь, що здійснюють
кредитні операції.
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Визначення відсоткових витрат управлінь при розподілі
внутрішньобанківських грошових потоків і платежів за ресур�
си, що засновані на управлінні активами, за типом „Загальний
фонд коштів”, пропонується проводити на таких принципах:

� Сума відсоткових витрат управлінь, що забезпечують за�
лучення коштів, покривається доходами управлінь, які здійсни�
ли розміщення ресурсів.

� Розподіл суми відсоткових витрат, за акумульованими ре�
сурсами проводиться між функціональними підрозділами про�
порційно питомій вазі ресурсів, що розміщені кожним з
підрозділів у загальному обсязі активів банку. При цьому із за�
гального обсягу активів виключається сума високоліквідних і
неприбуткових активів (включаючи дебіторську заборгованість).

� Розрахована сума процентних витрат кожного управлін�
ня перерозподіляється між іншими функціональними підрозд�
ілами пропорційно розміру залучення кожного із них у загаль�
ному обсязі пасивів банку. При цьому із загального обсягу
пасивів виключається сума власних коштів і кредиторської за�
боргованості.

У нашому прикладі середня вартість залучення ресурсів
склала 15% річних (див. табл. 3.3.9, 3.3.10), притому, що валюта
балансу складає 279626702 грн., а середньомісячний розмір
платежу за ресурси складає 3495334 грн.

Відповідно до структури розміщення ресурсів, що склалася,
частина загальної суми платежів за ресурси, що припадає на
управління позикових операцій, складе: 3495334 грн. х 0,44 =
1537947 грн., на управління міжбанківських операцій – 3495334
грн. х 0,2 = 699067 грн., на управління цінних паперів – 3495334
грн. х 0,04 = 139813 грн., на управління по роботі з філіалами
– 3495334 грн. х 0,32 = 1118507 грн.

У моделі „Загальний фонд коштів” сума відсоткових витрат
підрозділів, що здійснюють активні операції, відповідає доходам
підрозділів, що забезпечують залучення коштів. При цьому до�
ходи розподіляються між підрозділами пропорційно розміру
залучення коштів. Так, якщо частка ресурсів, що залучені уп�
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Таблиця 3.3.9
Структура залучення і розміщення коштів
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Таблиця 3.3.10
Структура залучення й розміщення ресурсів без урахуван?

ня неприбуткових статей
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равлінням по роботі з філіалами складає 48% їх середньомісяч�
ного загального обсягу, то всі підрозділи, що здійснюють активні
операції, відносять 48% своїх процентних витрат на доходи
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цього управління в якості внутрішньобанківського платежу за
ресурси. При цьому розмір платежу за ресурси, який припадає
на управління по роботі з філіалами відповідно до його пито�
мої ваги в середньомісячній структурі активів банку, повинен
бути зменшений на суму, яку дане управління винне нібито
самому собі, виходячи з його питомої ваги в середньомісячно�
му обсязі залучення.

Підсумковий перерозподіл доходів і витрат, заснований на
викладених вище принципах, подано в таблиці 3.3.11.

2. Визначення непроцентних витрат управлінь, що займа�
ються кредитними операціями.

Непроцентні витрати управлінь поділяються на прямі і
непрямі. Для обліку таких прямих витрат підрозділів, як
амортизація устаткування, орендна плата тощо необхідно
відкрити окремі особові рахунки витрат кожному управлін�
ню з кожного виду прямих витрат. Проте це вимагає додат�
кових витрат і матеріальних, і людських ресурсів. Тому пе�
рехід на нову систему обліку може тривати достатньо довго.
Незважаючи на необхідність роздільного обліку прямих вит�
рат управлінь, вони пов’язані з орендою, амортизацією тощо,
а непрямі витрати, через вищезазначені причини, можуть
бути поділені між управліннями пропорційно чисельності
співробітників управління в загальній чисельності співробі�
тників банку.

У рамках прямих витрат підрозділів враховуємо і внут�
рішньобанківські резерви на випадок можливих втрат по
позиках клієнтів банку і по міжбанківських кредитах. Не�
прямі витрати, пов’язані з діяльністю банку в цілому, а та�
кож не розподілені між підрозділами прямі витрати на
оренду, амортизацію, ремонт техніки і приміщень, витрати
на відрядження і витрати на підготовку кадрів, витрати на
консультаційні послуги і заробітну плату склали в цілому
– 3263.36 тис. грн.
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Таблиця 3.3.11
Підсумковий перерозподіл доходів і витрат
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Ця сума буде розділена між управліннями пропорційно
чисельності співробітників кожного управління в загальній
чисельності співробітників банку (табл. 3.3.12).

Таблиця 3.3.12
Розподіл інших витрат між підрозділами банку
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Крім того, функціональні підрозділи повинні брати на себе
витрати, пов’язані з діяльністю штабних підрозділів.

Один із варіантів розподілу витрат штабних підрозділів між
функціональними підрозділами може бути заснований на пи�
томій вазі витрат останніх у загальному обсязі витрат банку.

3. Розрахунок собівартості кредитних операцій.
Якщо знати сумарні витрати управлінь і середньомісячний обсяг

кредитів, що надаються ними, то можна визначити собівартість і ціну
у відсотках річних позик, що видані в даному місяці. Середньомісяч�
ну собівартість кредитів, що видаються визначаємо за формулою:

360
30*

100
%*V� )�� , 

де Vср – середньомісячний обсяг кредитів, що розміщуються.

30*V
100*360*�%

)�

� . 

Зіставивши отримані результати із середньомісячною відсот�
ковою ставкою по розміщенню ресурсів даних управлінь, мож�
на робити висновки про ефективність роботи управлінь.

У рамках моделі „Банки усередині банку” встановлюємо, яке
джерело залучення ресурсів є базою для проведення конкрет�
ної активної операції.

Так, для прикладу встановлюємо, що ресурсною базою для
кредитів, що видаються управлінням позикових операцій, є:

� незнижувані залишки на розрахункових і поточних рахун�
ках клієнтів банку;

� депозити підприємств і внески фізичних осіб у розмірі 50%
від їх середньомісячного обсягу;

� залучені міжбанківські кредити строком понад 1 місяць;
� ресурси, залучені через цінні папери строком понад 1 місяць.
При цьому кожний із останніх двох видів залучення є дже�

релом кредитування в розмірі, що рівний половині різниці між
обсягом виданих позик і 50% суми залишків на розрахункових
і поточних рахунках клієнтів банку, залучених депозитів і
внесків фізичних осіб.
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Управлінням позикових операцій встановлюється ліміт кре�
дитування в розмірі середньомісячних залишків за розрахун�
ковими і поточними рахунками клієнтів банку, депозитами
підприємств і внесками фізичних осіб. Проте, як вже зазнача�
лося, дана категорія залучення є джерелом кредитування лише
на 50%, а різниця між лімітом видачі кредитів і 50% залишків
на рахунках, внесках і депозитах покривається рівними част�
ками за рахунок залучення міжбанківського кредиту й емісії
боргових цінних паперів.

Решта управлінь, що виділені в моделі „Загальний фонд
коштів” і зайняті видачею кредитів, мають власні джерела за�
лучення ресурсів (підрозділи, що здійснюють активно�пасивні
операції) і повинні забезпечувати кредитні вкладення за раху�
нок власних джерел залучення. У разі перевищення в даних
обсягу розміщення над обсягом залучення проводиться покрит�
тя цієї негативної різниці за рахунок ресурсів, що залучені уп�
равліннями, які здійснюють тільки пасивні операції за вищена�
веденими принципами.

Визначення ціни кредитів, виданих управлінням позикових
операцій в моделі „Банки усередині банку”.

Визначаємо структуру ресурсів банку (табл. 3.3.13).

Таблиця 3.3.13
Структура залучення ресурсів

+�< �3)*�)�	 �*5� )3�3<�:�5�)�G��= 
����7��	 (��). 
��.) 

%���5� 	�
� 
	 ��
��:��5* 

�;)��� 
,����� ������� !���� 51306 5,45% 

�9�� �� ��"��&������& � ��9�& 
��&����& ���>���� 87197 9,27% 

$���"��� �����>���� 2173 0,23% 
,����� /�"����& ���! 854 0,09% 
)�������# ����" ����� ������ 26792 2,85% 
)�������� ���!������	��� ����� 71250 7,57% 

�9�� �� ���%���& ��&����& 701299 74,54% 

Розрахунок ціни залучених ресурсів для кредитування (со�
бівартість кредиту) може бути проведений за формулою:
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Середньозважена ціна ресурсів (у % річних) х 100
% =

100 – % позикових коштів, що вкладаються в активи, які не приносять доходу

За допомогою цієї формули визначається середньомі�
сячна сума кожного виду ресурсів, що використовуються
управлінням позикових операцій для кредитування. Далі,
зваживши ціну кожного ресурсу по його питомій вазі в
обсязі залучення по банку в цілому, знаходимо середньо�
місячну собівартість ресурсів для управління позикових
операцій.

У таблиці 3.3.14 подано розрахунок собівартості залучен�
ня ресурсів у вигляді залишків на клієнтських рахунках, ра�
хунках депозитів юридичних і фізичних осіб, а також по за�
лученню ресурсів шляхом реалізації цінних паперів, що
емітуються банком.

гр.3 = гр.1 – гр.2
гр.6= гр.5 х 360 х 100 / гр.3 х 30
За допомогою даних з таблиці 5.1.14, визначаємо середнь�

озважену ціну ресурсів (вартість зважується за питомою вагою
в обсязі залучення).

(4 х 32,24+11 х 32,93+19 х 0,89+11 х 0,32+13 х 9,91+0 х
23,71) /100 = 6,4%.

Окрім обов’язкових резервів, у банку є ряд активів, що
не приносять доходу. Тому вартість прибуткових активів
повинна бути достатньою для того, щоб покривати фактич�
ну збитковість вкладення коштів у неприбуткові активи.
Припустимо, що в аналізованому нами місяці середньомі�
сячний сумарний обсяг активів, що не приносять доходу,
складав 69049 тис. грн., або 7,16% всіх активів банку. Разом
з урахуванням неприбуткових активів вартість ресурсів
складе:

% = 6,4 х 100 / (100 @7,16) = 6,9 %.
Вище зазначалося, що ресурсною базою кредиту є залишки

на рахунках клієнтів банку, рахунках депозитів юридичних і
фізичних осіб у розмірі 50% їх середньомісячного залишку,
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Таблиця 3.3.14
Розрахунок собівартості залучення ресурсів у вигляді

залишків на клієнтських рахунках, рахунках депозитів
юридичних і фізичних осіб, а також по залученню ресурсів
шляхом реалізації цінних паперів, що емітуються банком
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87197,00 17439,40 69757,60 32,24% 259,36 4% 

%�=������	���� 
����
 71250,00 - 71250,00 32,93% 682,81 11% 

-�����
� 
?������* �	�� 2173,00 232,07 1940,93 0,89% 31,47 19% 

������ �*� 10 % 1868,78 186,88 1681,90 0,78% 28,32 20% 
������ �*� 14 % 260,76 36,50 224,26 0,10% 2,52 13% 
������ �*� 20% 43,46 8,69 34,77 0,01% 0,63 22% 
���	�� ������� 854,00 168,92 685,08 0,32% 6,48 11% 
������ �*� 10 % 8,54 0,85 7,69 0,00% 0,06 10% 
������ �*� 14 % 17,08 2,39 14,69 0,01% 0,15 12% 
������ �*� 20% 828,38 165,68 662,70 0,31% 6,27 11% 
@���� ����� 26792,00 5344,46 21447,50 9,91% 228,17 13% 
������ �*� 10 % 26,79 2,68 24,11 0,01% 0,35 18% 
������ �*� 14 % 187,54 26,25 161,29 0,07% 2,28 17% 
������ �*� 20% 26577,67 5315,53 21262,10 9,83% 225,53 13% 
�+�	�� ��:
� 51306,00 - 51306,00 23,71%  0% 
����5 239572 23185 216 387 100,00% 1208 7% 
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міжбанківський кредит і боргові цінні папери. Виходячи з на�
шого прикладу місячний ліміт кредитування складає:

��7�� �� �����=*���	�= �� ��7�= 
��=*���= ���9���	 87197 ��). 
��. 

$���"��� �����>���� 2173 ���. ���. 
,����� /�"����& ���! 854 ���. ���. 
����5 90224 ���. ���. 

Половина ліміту забезпечується вказаними трьома джере�
лами залучення, а інша половина забезпечується (порівну) за�
лученням міжбанківського кредиту (22556 тис. грн.) і за раху�
нок залучення ресурсів через цінні папери (22556 тис. грн.)
Отже, управління позикових операцій повинно компенсувати
витрати підрозділів, що забезпечили його ресурсами в таких
сумах:

� управлінню розрахунково�касового обслуговування (за�
лишки на клієнтських рахунках) – 1/2 частина його відсотко�
вих витрат – 259,36/2 = 129,68 тис. грн.;

� управлінню депозитних операцій (депозити юридичних і
фізичних осіб) – 1/2 частина його відсоткових витрат
(31,46+6,48) /2 = 18,94 тис. грн.;

� управлінню міжбанківських операцій – 31,65% його відсот�
кових витрат ((22556/71250) х 100=31,65) або 682,81 х 0,3165
= 216,11 тис. грн.;

� управлінню цінних паперів – 84,19% його відсоткових
витрат ((22556/26792) х 100=84,19) або 228,17 х 0,8419 = 192,1
тис. грн.

Непроцентні витрати управління позикових операцій скла�
дають 483,15 тис. грн. Загальні витрати по управлінню позико�
вих операцій 129,68+192,1+216,11+18,94 = = 1040 тис. грн.
При ліміті кредитування в 90224 тис. грн. відсоткова ставка за
собівартістю дорівнює:

90224 х % / 12 = 1040
% = 13,83.
Очевидно, що даний підхід до визначення ціни кредиту

ґрунтується на моделі витрати плюс прибуток. Ця модель ціно�
утворення уважається простою і найчастіше використовується
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в банківській практиці. Проте в умовах конкуренції і боротьби
банків за клієнта, відсоткова ставка повинна відповідати не
тільки інтересам банку, але й інтересам його клієнтів.

Основною складовою моделі цінового лідерства є „прайм�
рейт” – базова уніфікована відсоткова ставка, що встановлюєть�
ся для найкращих позичальників, котрі беруть короткострокові
позики з метою поповнення обігового капіталу. У разі застосу�
вання моделі цінового лідерства фактична кредитна ставка виз�
начається за формулою:

��� ���� �� �����+��

�%��%% %��%������%�� 		�
де ПСК – процентна ставка за кредитом;

БУС – базова уніфікована ставка, що сплачується першок�
ласними позичальниками;

ПРНЗПП – премія за ризик невиконання зобов’язань, що
сплачується першокласними позичальниками;

ПСРСПДК – премія за строковий ризик, сплачувана пози�
чальниками, яким надається довгостроковий кредит.

У процесі довгострокового кредитування зарубіжні банки
застосовують „кеп” – узгоджену максимальну ставку за креди�
том, незалежну від майбутньої динаміки відсоткових ставок на
ринку [215].

С.П. Прасолова наголошує, що на кредитному ринку, який
характеризується високою конкуренцією, кредитор скоріше
приймає ставку, а не встановлює її [214].

У результаті банки не тільки знижують тарифи або ставки
за кредитні ресурси, але й перебудовують свою роботу залеж�
но від потреб клієнта. Такий підхід до встановлення ціни за
кредит відноситься до концепції, що відома під назвою „аналіз
прибутковості клієнта”, Ця концепція передбачає, що банк,
оцінюючи кожну кредитну заявку, повинен брати до уваги всі
взаємини з клієнтом. Одним із напрямів реалізації даної кон�
цепції є метод встановлення відсоткової ставки за принципом
„вартість�вигідність”, що складається з таких компонентів:
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1) оцінка сукупних доходів і витрат, включаючи нараховані
відсотки за кредит, комісію за зобов’язання надати кредит, ко�
місію за управління готівковими коштами, відсотки по депози�
тах, вартість придбання кредитних ресурсів, заробітна плата
банківських співробітників, вартість обробки інформації тощо;

2) оцінка чистої суми кредитних ресурсів, що розрахована
як різниця між сумою кредиту, наданого клієнтові і середньою
сумою його депозитів, зменшених на суму обов’язкових резер�
вних відрахувань;

3) оцінка чистої ставки прибутку від усіх взаємин з
клієнтом [214].

�%��

�%�%
��+� 1�

+�1�% 
�

де ЧСПОРВК – чиста ставка прибутку, одержаного у ре?
зультаті усіх взаємо?відносин із клієнтом;

ДКП – дохід, що отримано від кредитів та інших послуг, які
надаються клієнту;

ВКП – витрати, пов’язані з наданням кредитів та інших
послуг клієнту;

ЧРКПОД – чисті ресурси, надані в кредит понад обсяг депо�
зитів клієнта.

ЧСПОРВК = (433500@234000) / 2460000 = 0,08 (8%).
Ґрунтуючись на концепції аналізу прибутковості клієнта,

французькі банки проводять угрупування клієнтів (фізичних
осіб) за такими показниками: сума щомісячного доходу, щомі�
сячна кількість отримання грошей у банкоматі, залишки на ра�
хунку, кількість виписаних за місяць чеків, кількість переказів
з рахунку, користування Інтернет�послугами банку, проведен�
ня операцій з цінними паперами.

Придбання пакету послуг обходиться клієнтові дешевше,
ніж сума включених у пакет послуг, що надаються окремо. Ба�
зовий пакет містить такий набір: кредитна карта, страхування
платіжних коштів, доступ до дистанційного банківського обслу�
говування, овердрафт. Також у пакет може включатися безкош�
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%�������� �*5� 
��. 
1. �23�3�� <�=�<�	 ;���* 	�< ���9��� 433500 
���������� �&� "� ������� 382500 

�����# "� "�!��’#"���# ����� ����� 30000 

�����# "� ���������# ���"����� ���>��� 6000 
'���� "� ������" ��9��� 2000 
'���� "� �������� ������� �� �����# !�&�������	���� �!���� 13000 
2. +������ �� �;)�*
�	*	���� ���9��� 234000 
,������ "� ���"���� 44000 
,������	 "�������& �������& �������� 160000 
*��������� ������� "� ��&������ ���>��� 25000 
,������	 ������"� ��9��� 1000 
,������	 �!��!�� ��/������( "� ������� �� ������� �� 
�����# !�&�������	���� �!���� 

4000 

�����# ���� ������, ������� ���>��� 3000000 
����� ������ "���9�� �� ���"������ ��&���� ���>��� 
("���9��� �� ���� �!��’#"����& ����&����	 � ��"����) 

- 540000 

T���� �������, ����� ���>��� � ����� ���� �!�#� ���� 
���"����  

2460000 

товний переказ коштів, нижчі тарифи по операціях з пласти�
ковими картами, надання інформації, що персоналізується,
юридична допомога, пільгові тарифи на оплату подорожей або
театральних квитків [100].

Разом з тим, П. Аллен зазначає, що результатом реалізації
банком „пакетного обслуговування” приватних осіб і невели�
ких компаній, стало збентеження банківських службовців, від
яких вимагалося продавати клієнтам ті послуги, які вони не
хочуть купувати. Більш того, „часи, коли банк міг дозволити
собі фінансувати низько прибуткові послуги за рахунок дорож�
чих, що надаються тому ж клієнтові, залишилися у минулому.
Сьогоднішні клієнти довіряють ведення своїх справ компаніям,
що пропонують кращу ціну” [3, с. 44].

На завершення слід зазначити, що існують особливості в
ціноутворенні на кредити, які виражаються в такому.

1) ціни на кредитні продукти носять не стандартний, а інди�
відуальний характер, коливаються під впливом попиту і про�
позиції, а також з урахуванням індивідуальних витрат і ризику
банку;
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2) надання кредиту часто пов’язане з рядом інших послуг,
які купує клієнт. Банк може ухвалити рішення про зниження
відсоткової ставки, якщо доходи, отримані від додаткових опе�
рацій, компенсують таке зниження;

3) банк може піти на зниження маржі, що закладається в
ціну, для розширення клієнтської бази [162].

Питання для самоконтролю
1. Сформулюйте принципи ціноутворення банківських продуктів.
2.Особливості формування собівартості та ціни на банківські про�

дукти.
3. Завдання, які повинен вирішувати банк при встановленні ціни.
4. Перелік прямих і непрямих витрат підрозділів банку.
5. Підходи до визначення собівартості та ціни банківських продуктів.
6. Поняття внутрішньобанківського трансферного ціноутворення.

Теми для рефератів
1. Політекономічна теорія ціноутворення та особливості її застосу�

вання у банківський сфері
2. Визначення собівартості й ціни кредитів українськими банками.

Завдання для практичної роботи
1. Користуючись наведеними даними розрахуйте собівартість ре�

сурсів банку, враховуючи ставки обов’язкового резервування та
відсоток, сплачений за акумульовані кошти
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ми розміщення ресурсів.
б) Визначьте джерела покриття негативої різниці між на�
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3. Знаючи, за рахунок яких джерел і в якому обсязі сфор�
мовано кожну статтю активу, розрахуйте, відсоткову складову
витрат по кожному виду вкладень. Для визначення вартості
кожного виду ресурсів використовуйте наступні дані:

,� ������� +��� (% �����&) 
���!������	�� ������ 12,30% 

����� /��������& ������"���� 7% 

�9�� �� ��&����& %������& ���! 0,50% 
$���"��� %������& ���! 15% 

�9�� /�"����& ���! 15,50% 
*Z��� �����/����� 18% 
��"��&���� ��� /�������� 10% 
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3. 4. Визначення собівартості та ціни комісійних
продуктів банку

Послуги банку, пов’язані із здійсненням безготівкових роз�
рахунків і організацією готівкового обороту, є найбільш масо�
вими і поширеними серед клієнтів. У зв’язку з цим розрахунок
витрат, що пов’язані з операціями в рамках розрахунково�ка�
сового обслуговування і їх прибутковості, є одним із основних
завдань внутрішньобанківської аналітики.

Аналіз продажу розрахунково�касових послуг проводиться
з метою визначення відповідності витрат на здійснення опе�
рацій (собівартість) тим доходам, які отримує банк по даному
напряму своєї роботи.

Розрахунково�касовим обслуговуванням клієнта є набір
послуг, що пов’язані з веденням рахунку, здійсненням безго�
тівкових розрахунків за дорученням клієнта і видачею готів�
ки. Усі послуги, що надаються банком, складаються з ряду
операцій. Ведення рахунку включає: відкриття рахунку,
віддзеркалення операцій із зарахування і списання грошей,
складання виписок про операції по рахунку, закриття рахун�
ку. Здійснення безготівкових розрахунків складається з таких
операцій: прийом і перевірка платіжних документів клієнта,
підготовка зведених платіжних доручень і авізо, відправка
документів у розрахунково�касовий центр, отримання платі�
жних документів, що надійшли на адресу клієнтів банку, ство�
рення архіву платіжних документів. Видача готівки передба�
чає: прийом і перевірку грошових чеків, підкріплення готівкою
каси банку (шляхом їх отримання в Центральному Банку),
перерахунок грошей і їх видача клієнтові, прийом виручки у
клієнтів.

Усі перераховані операції, як правило, здійснюються в бан�
ку управлінням розрахунково�касового обслуговування. У цьо�
му управління існує ряд відділів, що виконують окремі операції
в рамках системи розрахунково�касового обслуговування
клієнтів. Кількість таких відділів залежить від кількості клієнтів,
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які обслуговуються банком, обсягу документообігу і форм роз�
рахунків, що використовуються. Нині найбільш поширеними
формами розрахунків є розрахунки платіжними дорученнями.
Досить рідко використовуються розрахунки вимогами�доручен�
нями. На їхньому прикладі ми розглянемо методику визначен�
ня вартості безготівкових розрахунків.

Розрахунок собівартості послуг банку з видачі готівки буде
представлено окремо, оскільки це окрема банківська послуга.

Ми зазначали вище, що розрахунково�касові послуги бан�
ку дають можливість не тільки отримувати дохід у вигляді
комісії за дебетування і обслуговування рахунків, але є важли�
вим джерелом залучення вільних грошових коштів.

Під поняттям „ціна розрахунково�касового обслуговування”
розуміється ціна обробки платіжних документів або витрати
банку, пов’язані з обробкою документів плюс деяка маржа.

Операції з розрахункового обслуговування клієнтів склада�
ються з декількох етапів обробки платіжних документів і
здійснюються в певних відділах банку. Згідно з цим методика
розрахунку собівартості обробки платіжних документів вклю�
чає два етапи.

I етап. Визначення часових витрат, що відводяться в кож�
ному відділі на обробку різних видів платіжних документів.
При цьому можливо використовувати два підходи.

1. Проведення хронометражу витрат часу на обробку плат�
іжних документів, або складання фотографії робочого дня
співробітників банку, що забезпечують розрахунки.

2. Менш точний, з погляду визначення фактичної трудо�
місткості окремих видів розрахунків, але простіший у викори�
станні варіант, при якому розрахунок будується на диференці�
ації витрат часу на обробку окремого виду платіжних
документів за питомою вагою документів даного виду в загаль�
ному обсязі документів, що оброблюються в банку за певний
період часу. Наприклад, витрати часу відділу на обробку плат�
іжних доручень дорівнюють 50%, якщо питома вага доручень у
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загальному обсязі документів, що оброблюються відділом, скла�
дає 50%.

Якщо в банку переважає одна з форм розрахунків (наприк�
лад, розрахунки платіжними дорученнями), диференціація ча�
сових витрат може будуватися на іншому принципі. Наприк�
лад, якщо в банку на ряд відділів покладено здійснення деяких
функцій, окрім розрахункової, необхідно виділення питомої
ваги часу, що витрачається на участь даних відділів у здійсненні
розрахункових операцій, у загальному робочому часі відділу.

II етап. Визначення розрахункової ціни обробки платіжних
документів за формулою:

+A�D = ���:��)�: �;��;�3��= <��*53���	 

+������ � ���	3<3��� 
�����=*���	�=  ��3����( 

%����	�( ���;*���  
��3����6 ��7� 	������ 

Розглянемо варіанти визначення витрат часу на обробку
платіжних документів за допомогою:

а) фотографії робочого дня;
б) хронометражу;
в) питомої ваги окремих видів платіжних документів у за�

гальному обсязі документів, що оброблюються в банку;
г) питомої ваги часу, що витрачається на участь у процесі

обробки документів у загальному обсязі робочого часу відділу.
В основу розрахунку собівартості основних розрахунково�

касових послуг, незалежно від варіанту, що використовується
буде покладено:

� визначення підрозділів банку, що здійснюють розрахунко�
во�касове обслуговування і чисельності працівників даних
підрозділів;

� витрати на утримання підрозділів, що беруть участь у про�
веденні розрахунків ( або в показниках їх загального обсягу, або
в показнику витрат на одного працівника);

� показники трудомісткості окремих операцій у рамках роз�
рахункових послуг;

� кількість проведених операцій.
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Визначення підрозділів банку, що здійснюють розрахунко�
во�касове обслуговування, і чисельності працівників даних
підрозділів.

Як правило, у системі банку операції, пов’язані з проведен�
ням безготівкових платежів, здійснюються управлінням розра�
хунково�касового обслуговування. Цей же підрозділ бере
участь у касовому обслуговуванні під час попередньої підготов�
ки документів, а всі подальші операції виконують працівники
прибуткової або витратної каси (залежно від виду операції).
Окрім прибуткової і витратної каси, у процесі касового обслу�
говування беруть участь працівники каси перерахунку. Цей
підрозділ є не в усіх відділеннях банку, хоча й обслуговує кож�
не з них, тому для зведеного обліку витрат з касового обслуго�
вування необхідно використовувати сумарні дані по всіх його
учасниках. Щодо кількості працівників даних підрозділів, то
вона визначається виходячи з нормативів завантаження, що
визначаються на підставі хронометражу витрат часу на вико�
нання кожної операції.

Витрати на одного працівника.
У разі розрахунку місячної суми витрат на одного праців�

ника, як бази розрахунку собівартості послуг, беруться дані про
витрати усіх підрозділів банку за винятком оплати акумульо�
ваних ресурсів (відсоткових виплат) і витрат, що здійснюють�
ся з прибутку.

Для визначення чисельності працівників, що включаються
в розрахунок, із загального штату співробітників виключають�
ся напрями, що підтримують і обслуговують (автоматизація,
юридична служба, аналітичні й господарські підрозділи тощо),
керівництво банку, секретаріат, управління справами, внутріш�
ня бухгалтерія.

Фотографія робочого дня.
Під час визначення структури витрат робочого часу (фото�

графія робочого дня) виділяються основні види операцій, що
здійснюються щодня і питома вага робочого часу, що витра�
чається на окрему операцію, у загальному фонді робочого часу
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співробітника управління розрахунково�касового обслуговуван�
ня. Перелік операцій, що виконуються працівником протягом
дня, може бути різним залежно від специфіки роботи банку,
його відділення або філіалу.

Кількість операцій, проведених працівником за місяць.
Для розрахунку собівартості обробки платіжного докумен�

та необхідно встановити кількість дебетових трансакцій, про�
ведених працівником. Вона визначається на підставі даних
аналізу аналітичних форм внутрішнього обліку (наприклад,
„аналіз дебетових трансакцій”).З даних форм беруться дані про
модемні (платіжні документи, що надходять в електронному
вигляді) і ручні (платіжні документи що поступають на папе�
рових носіях) трансакції, які потім поділяються на платні і без�
платні (більшість банків проводить безкоштовні перерахуван�
ня коштів у своїй філіальній мережі).

Перший варіант розрахунку – визначення вартості обробки
грошових документів з використанням хронометражу витрат
часу на їх обробку.

Світова банківська практика накопичила стандартний підхід
до визначення собівартості банківських послуг із використан�
ням хронометражу, що включає ряд таких етапів:

1. Складання списку робочих етапів, що пов’язані з техно�
логією послуги банку.

2. Визначення витрат часу і витрати матеріалів на кожному
робочому етапі.

3. Визначення вартості витрачених матеріалів і робочого
часу на кожному робочому етапі.

4. Визначення витрат на операцію шляхом підсумовування
вартості витраченого часу і використаних матеріалів.

Традиційний підхід до калькуляції витрат припускає прове�
дення хронометражу робочого часу, витраченого в кожному
підрозділі (відділі), що бере участь у процесі обробки платіж�
них документів. Розглянемо калькуляцію витрат на обробку і
оплату чеків за традиційною методикою.
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Список робочих етапів з обробки чеків, підрозділи банку,
що беруть участь в обробці чеків, і витрати даних підрозділів,
пов’язані з обробкою чеків відображено у нижчеподаних таб�
лицях 3.4.1 і 3.4.2.

Таблиця 3.4.1
Список робочих етапів по обробці чеків
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Таблиця 3.4.2
Витрати підрозділів банку, пов’язані з обробкою чеків
��)�3 	�����3��� 

+�< 	�����  
��3����(-
��( 	�<<�� ��)� #�)�3-

<���� 
�����=*���	�( 

�3��� 
[����� ������� 
(���.) 

2348 1972 1672  1781 

��������	�� ������� 
(���.) 

 524  806  885 12578 

X�	��� "� ���#�	 
(���.) 

2872 2778 2557 14359 
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Середньомісячний обсяг обробки чеків складає 3000 доку�
ментів.

Визначення робочого часу в кожному підрозділі банку на
обробку чеків:

Каса – 3000 х (7 сек. + 360 сек.) = 305,8 годин
Операційний відділ – 3000 х (8 сек. + 50 сек. + 12 сек.) =

58,3 годин
Експедиція – 3000 х (1,8 сек. + 300 сек.) = 251,5 годин
РЦ – 3000 х 12 сек. = 10 годин
Витрати на персонал і матеріали, пов’язані з обробкою чеків,

беруться пропорційно питомій вазі робочого часу відділів, вит�
раченій на обробку чеків, в обсязі допустимого завантаження
відділу за місяць.

Витрати відділів на обробку чеків:
Операційний відділ – 58,3/125 (питома вага витрат робочо�

го часу на обробку чеків) х 2348 (витрати на персонал) + 58,3/
125х 524 (матеріальні витрати) = 1339,5 грн.

Каса – (305,8/360) х 1972 + (305,8/360) х 806 = 2361,3 грн.
Експедиція – (251,5/960) х 1672 + (251,5/960) х 885 = 664,8 грн.
РЦ – (10/35) х 1781 + (10/35) х 12578 = 4029,5 грн.
РАЗОМ: витрати на обробку чеків – 1339,5+2361,3+664,8+

4029,5=8395,1 грн.
Звідси витрати на обробку одного чека склали 8395,1 грн. /

3000 = 2,8 грн.
Другий варіант розрахунку – визначення вартості обробки

платіжних документів за питомою вагою окремих їх видів в
загальному обсязі документів, що обробляються в банку.

У банку діє дві форми безготівкових розрахунків – платіж�
ними дорученнями і вимогами�дорученнями, а також грошові
чеки при отриманні клієнтами готівки. Обробкою документів
зайняті: операційний відділ; відділ комп’ютерної обробки плат�
іжних документів (РЦ); експедиція; архів.

Операційний відділ
Для розрахунку питомої ваги витрат часу на обробку різних

видів документів беруться дані за декілька днів про кількість
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документів, що оброблюються за день по декількох операціон�
істах управління розрахунково�касового обслуговування.

Отримані дані про розподіл витрат часу на обробку різних
видів документів можуть бути поширені на відділ у цілому.

Під час вибору операціоністів для обстеження виділяють
одного працівника з числа найбільш завантажених (ті, які об�
слуговують найбільшу кількість рахунків), одного – з числа
працівників із найменшим завантаженням і одного – із серед�
ньою завантаженістю.

Витрати робочого часу на обробку різних видів платіжних
документів пропорційні частці оброблених документів відпов�
ідного вигляду у їхньому загальному обсязі. Тому розподіл вит�
рат часу операціоністів за відповідними видами документів
виглядає таким чином (табл. 3.4.3):

Таблиця 3.4.3
Середні витрати часу на обробку документів

По всіх інших відділах управління розрахунково�касового
обслуговування розподіл витрат часу на обробку платіжних
документів пропонується узяти таким же як в операційному
відділі, оскільки всі документи проходять обробку в операцій�
ному відділі.

Розрахунок вартості обробки платіжних доручень і вимог�
доручень робиться на основі даних про витрати на підрозділи і
даних про середні витрати часу на обробку документів.

Вартість обробки платіжних вимог�доручень = 2872 х 0,36
+ 1778 х 0,36 + +2557 х 0,36 + 14359 х 0,36 = 7763,76 грн.

+�< 
<��*53��� 

��3�������)� 
1 

��3�������)� 
2 

��3�������)�  
3 

�3�3<�� 	������ 
G�)* �� �;��;�* 

<��*53���	 
'������� 
�������# 57% 48% 56% (57%+48%+56%)/3 

= 54% 
,����� 
�������# 33% 39% 35% (33%+39%+35%)/3 

= 36% 
W��9���� 
��� 10% 13% 9% (10%+13%+9%) / 3 = 10% 

��"�� 100% 100% 100% 100% 
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Вартість обробки платіжних доручень = 2872 х 0,54 + 1778
х 0,54 + 2557 х х 0,54 + 14359 х 0,54 = 11645,64 грн.

Середньомісячна кількість доручень і вимог�доручень, що
оброблюються складає 15800. Оскільки усі документи прохо�
дять обробку в операційному відділі, візьмемо співвідношення
різних видів платіжних документів у їх загальному обсязі,
рівному розподілу витрат часу операційного відділу на їх об�
робку: платіжні доручення, – 54%, вимоги�доручення – 36%.

Отже, обсяг з документів, що обробляються протягом міся�
ця складе:

� доручень – 15800 х 0,54 = 8532;
� вимог@доручень – 15800 х 0,36 = 5688.
Звідси ціна обробки одного доручення складе 11645,64 грн. /

8532 =1,36 грн., вимоги�доручення – 7763,76 т.р. / 5688 =1,36 грн.
Третій варіант розрахунку – визначення вартості обробки пла�

тіжних документів за питомою вагою робочого часу, пов’язаного з
обробкою документів, у загальному обсязі робочого часу відділу.

Витрати часу (у відсотках до загального обсягу робочого
часу відділів) на обробку платіжних документів склали:

Операційний відділ – 100%.
Відділ комп’ютерної обробки (РЦ) – 85%.
Експедиція – 90%.
Архів – 95%.
Отже, витрати на обробку документів рівні – 2872 х 1 +

1778 х 0,95 + 2557 х х 0,9 + 14359 х 0,85 = 19067,55 грн.
Витрати на обробку одного платіжного документа відпові�

дно рівні 19067,55 грн. / 15800 = 1,2 грн.
Четвертий варіант розрахунку – визначення вартості об�

робки платіжних документів на підставі фотографії робочого
дня і місячних витрат на одного працівника.

Розрахунок місячної суми витрат на одного працівника
подано в таблиці 3.4.4.

Таблиця містить дані по філіалу, що має три відділення.
Перелік статей витрат може бути іншим у кожному конкретно�
му випадку.
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Для розподілу суми витрат, що доводяться на одного прац�
івника, між окремими видами здійснюваних ним операцій і,
відповідно, визначення собівартості даних операцій використо�
вуємо фотографію робочого дня.

Таблиця 3.4.4
Розрахунок місячної суми витрат на одного працівника

+�<<��3��� 1 +�<<��3��� 2 +�<<��3��� 3 ����� 

������ 	����� 

�
*5

� 

�
��

:�
�)

�:
 

��
��

�	
��

��
	 

�
*5

� 

�
��

:�
�)

�:
 

��
��

�	
��

��
	 

�
*5

� 

�
��

:�
�)

�:
 

��
��

�	
��

��
	 

�
*5

� 

�
��

:�
�)

�:
 

� �
��

�	
��

��
	 +������ 

�� �<��
� 
�����	-
����* 

 

�):�
� 	����� 117060 50 218072 120 68940 42 404072 212 1906 
1.,������ �� 
��������# 17785  55581  14789  88155   

A�/��������� – 
������	������� 
������� 

       
  

�������# � 
�������������          

,������ �� 
��������������(          

��������� � 
�������          

*!�����������# 
�����&���� 310  1200  240  1750   

������ 
�������& 
"���!�� 

983  3091  1430  5504 
  

W�������	�� 
������� 4474  4945  3267  12686   

*����� �������   23320  2617  25937   

������	�� 
�������   3327  964  4201   

*&����� 1346  663    2009   
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* Витрати на одного працівника функціональних підрозділів банку (без ура�
хування допоміжного і обслуговуючого персоналу та працівників штабних
підрозділів).
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D�����"������ 
����&�����# 3659  9124  2120  14903   

A�9� ������� �� 
��������#   263  940  1203   

'���������	�� 
�������          

*��������� ������� 7013  9250  3211  19474   
2. ,������ �� /��� 
"���!����( ����� 99275  162491  54151  315917   

)���!���� ����� 44507  74204  25768  144479   
,���&�����# � 
!%���� 16805  59890  9474  86169   

'����( 37963  28397  18909  85269   

Коментар до таблиці.
Графа 8 = Графа 2 + Графа 4 + Графа 6.
Графа 9 = Графа 3 + Графа 5 + Графа 7.
Графа 10 = Графа 8 / Графа 9.
У таблиці 3.4.5 подано приклад розподілу витрат співробіт�

ника відділу розрахунково�касового обслуговування. Відділен�
ня 1 між окремими видами операцій, що проводяться ним,
відповідно до питомої ваги витрат часу, що доводиться на кож�
ну з них.

Таблиця 3.4.5
Розподіл витрат співробітника відділу розрахунково?

касового обслуговування між окремими видами операцій
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1. '����� � ��������# ��������& ��������� 
�� ��������& ����#& 36% 685,44 6168,96 

2. ���������# ������� ���>���� 14,1% 268,46 2416,18 
3. ,���� ������� ���>���� 14% 266,46 2399,04 
4. 
�����	����( ���>���� 5% 95,2 856,8 
5. '�������# ������& �������� ��������� �# 4,3% 81,87 736,85 
6. */�������# ����� ���9���& ��9��� �� ���� 4% 76,16 685,44 
7. A�/��������# ���>��� ��� ���� ��&���� 
����/���� 3% 57,12 514,08 
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8. )����� ��������� �# 2,6% 49,5 445,54 
9. '����� �������� �� /�"����& ���! �# 
"���&�����# �� ��&���� %������& ���! 2% 38,08 342,72 

10. '�������# ���!������& ������& ������ � 
�����9��	 �� ������ �������% 2,4% 45,7 411,26 

11. )����� ����( � ������	�( ���� 1,7% 32,37 291,31 
12. '��������� �� ��������� ��������& 
��������� ���>���� 1,7% 32,37 291,31 

13. *����� ��������� �� ��� ��&�����# 
���9���& ��9��� 1,7% 32,37 291,31 

14. */�������# ��������& ��������� �# 
���>���� 1,7% 32,37 291,31 

15. '�9���� ������9��& ��������� 1,7% 32,37 291,31 
16.)���&�����# ���&�� �� �������� ���� "� 
��������� ��	 0,8% 15,23 137,09 

17. '�������# ������& ��������, Z� ����9�� 
� !���� � ����#����������� ��� 0,8% 15,23 137,09 

18. '���9���# "�!����������� ���>��� ���� 
!����� 0,8% 15,23 137,09 

19. '�9�� � ��������# �����"���� �������� 0,8% 15,23 137,09 
20. '���������# ���>���� ��� !�"������� 
�������# ��9��� $'D 0,8% 15,23 137,09 

21. �������# " ��&����� ���>���� ������( "� 
������ ������� 0,2% 3,81 34,27 

Коментар до таблиці
Графа 2 = 1906 грн. х Графа 1
Графа 3 = Графа 2 х 9 (фактична чисельність співробітників

відділу розрахунково�касового обслуговування Відділення 1).
З таблиці 3.4.5 видно, що основний час співробітника при�

падає на операції, пов’язані з проведенням платежів (що над�
ходять на паперових носіях і за допомогою модемного зв’язку
в рамках системи електронних платежів Банк�клієнт).

Окрім витрат, що припадають на операції, які подано в таб�
лиці 3.4.5, будуть використовуватися дані про кількість дебето�
вих трансакцій кожного виду.

Ураховуючи те, що неклієнтські платежі та платежі усере�
дині системи банку здійснюються безкоштовно, з наведеної
загальної кількості трансакцій за місяць платними були тільки
6027 ручних і 3303 модемних. Саме вони і повинні покрити
витрати банку, пов’язані із здійсненням безготівкових розра�
хунків. Таким чином, 6027 ручних трансакцій повинні покри�
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Таблиця 3.4.6
Дані про кількість дебетових трансакцій кожного виду

ти витрати 6168,96 грн., а 3303 модемних трансакцій – 736,85
грн. + 137,09 грн. = 873,94 грн.

Звідси собівартість однієї ручної трансакції склала 1,02 грн.,
а модемної – 0,26 грн.

Для розрахунку ціни дебетової трансакції необхідні дані про
суму доходів, що отримані банком по даній послузі.

Припустимо, що в нашому прикладі за місяць було отрима�
но такі види комісій за дебетування (або проведення платежів):

За проведення платежів на користь клієнтів інших банків
– 4554,67 грн.

За проведення платежів що поступили до банку на паперо�
вих носіях у післяопераційний час – 971,6 грн.

РАЗОМ: 5526,27 грн.
Сумарні витрати по дебетуванню склали:
6168,96 грн. + 736,85 грн. + 137,09 грн. = 7042,90 грн.
Збиток на одну трансакцію = (7042,90 – 5526,27)/

(6027+3303) = 0,16 грн.
Отже, при собівартості однієї ручної трансакції в 1,02 грн. її ціна

склала 0,86 грн., а модемної при собівартості в 0,26 грн., – 0,10 грн.
На основі розглянутих підходів, пропонується така комплек�

сна методика розрахунку собівартості розрахункових операцій.
1. Принципи розрахунку.
Розрахунок вартості обробки платіжних документів (дебе�

тових трансакцій) проводився на основі:
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� чисельності співробітників, зайнятих у здійсненні розра�
хункових операцій, і місячних витрат, що доводяться на одно�
го співробітника (витрати з оплати праці та витрати з утриман�
ня банку);

� кількості документів, що обробляються кожним співробіт�
ником за місяць;

� прийнятого співвідношення трудомісткості обробки ма�
шинним і ручним способом як 1:1,3 і відповідного даному
співвідношенню розділенню витрат між документами, що об�
роблюються різними способами (ручним і машинним);

� визначення внутрішньобанківського документообігу (не�
клієнтських платежів), пов’язаного з проведенням розрахунко�
вих операцій;

� визначення клієнтського документообігу, що підлягає оп�
латі (платежі в системі банку).

2. Використані дані:
– розрахунок місячних витрат на утримання одного праці�

вника відділень;
– дані аналізу кількості дебетових трансакцій;
– дані про кількість платних трансакцій за місяць;
– дані про суму фактично отриманих доходів за місяць по

дебетуванню клієнтських рахунків.
3. Початкові дані за липень.

���:��)�: <��*53���	 
�� 5�)��: 

���:-
��)�: 
�)�; 

+������ 
�� 1 

�)�;* 

����5 
	������ +�< ��3����( 

5�<35 �*G�� *):�
�    
*������( "� 
�������#� 
���>���� 

2822 8950 11772 4 1480 5920 
 

“'�������	��� 
!�����” 4089 4734 8823 2 1480 2960 

�����>���	�� 
�������( 9549 2190 11739 3 1480 4440 

����5 16460 15874 32334 9  13320 

4. Розрахунок вартості дебетових трансакцій без урахуван�
ня безкоштовних клієнтських платежів усередині системи бан�
ку.



313

Розділ 3. Організація обліку та калькуляції у банківській справі

Для покриття суми витрат по здійсненню розрахункових
операцій на суму 13320 грн. необхідно врахувати не тільки
витрати по операціях безпосередньо з клієнтами на суму 5920
грн.+2960 грн. = 8610 грн., але й витрати, пов’язані з внутрішн�
іми проводками банку і внутрішнім документообігом. У нашо�
му прикладі такі витрати склали 4440 грн. по обробці 9549 до�
кументів модемним способом і 2190 – ручним.

Знаючи співвідношення трудомісткості модемної та ручної
обробки документів 1:1,3, для визначення вартості кожного
виду обробки необхідно розв’язати рівняння:

��

�
�
�

�

	�			

1,3)/):)/)
2960)(5920)/)*4089)(2822)/)*4734)(8950

5�

5�

Розв’язавши це рівняння, бачимо, що за клієнтськими операціями:
� с/ср – собівартість ручної обробки складає 0,47 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 0,36 грн.
Сумарні витрати з:
� операцій, що виконуються вручну, – 0,47 х 13684 = 6431,48 грн.
� операцій, що виконуються машинним способом – 0,36 х

6911 = 2487,96 грн.
Для обліку витрат, пов’язаних із внутрішніми проводками

банку, необхідно додати ці витрати до витрат, що пов’язані з
клієнтськими операціями:
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1,3)/))/)
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Всього:
@ с/ср – собівартість ручної обробки складає 0,70 грн.;
@ с/см – собівартість машинної обробки – 0,54 грн.
З урахуванням того, що платними були тільки 6027 ручних

і 3303 машинних трансакцій, загальна вартість операцій по
клієнтських платежах склала:
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� с/ср – собівартість ручної обробки складає 1,55 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 1,20 грн.
Усього за липень доходи за дебетовими трансакціями скла�

ли 28709,88 грн., а витрати – 13320 грн., звідси прибуток по
дебетових трансакціях склав 15389,88 грн., або 1,65 грн. на одне
дебетування. Отже, ціна:

� ручної обробки склала 1,55 грн. + 1,65 грн. = 3,20 грн.
� машинної обробки – 1,20грн. + 1,65 грн. = 2,85 грн.
Розрахунок ціни дебетування клієнтських рахунків за сер�

пень:
1. Початкові дані за серпень.
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2. Розрахунок вартості дебетових трансакцій без урахування
безкоштовних клієнтських платежів усередині системи банку:
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	�			

1,35)/):�)/)

4682)(93645)/)*4486)(2959�)/)*4990)(8936

Розв’язавши це рівняння, бачимо, що за клієнтськими операціями:
� с/ср – собівартість ручної обробки складає 0,71 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 0,55 грн.
Для обліку витрат, пов’язаних із внутрішніми проводками

банку необхідно додати ці витрати до витрат, що пов’язані з
клієнтськими операціями:
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7023)4682(93645)/)*4486)(2959�)/)*4990)(8936

Отже, всього:
� с/ср – собівартість ручної обробки складає 1,07 грн.
� с/см – собівартість машинної обробки – 0,82 грн.
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З урахуванням того, що платними були тільки 5546 ручних
і 4066 машинних трансакцій, загальна вартість операцій за
клієнтськими платежами склала:
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21069)/)*4066)/)*5546
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� с/ср – собівартість ручної обробки складає 2,43 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 1,87грн.
Усього за серпень доходи за дебетовими трансакціями скла�

ли 33711,20 грн., а витрати – 21069 грн., звідси прибуток за
дебетовими трансакціями – 12642,20 грн., або 1,32 грн. на одне
дебетування.

Отже, ціна:
� ручної обробки склала 2,43 грн. + 1,32 грн. = 3,74 грн.
� машинної обробки дорівнює 1,87грн. + 1,32 грн. = 3,18 грн.
Розрахунок ціни дебетування клієнтських рахунків за вере�

сень:
1. Початкові дані за вересень місяць.
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2. Розрахунок вартості дебетових трансакцій без урахування
безкоштовних клієнтських платежів усередині системи банку:
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Розв’язавши це рівняння, бачимо, що за клієнтськими опе�
раціями:

� с/ср – собівартість ручної обробки складає 0,53 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 0,41грн.
Для обліку витрат, пов’язаних із внутрішніми проводками

банку, необхідно додати ці витрати до витрат, що пов’язані з
клієнтськими операціями:
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Усього:
� с/ср – собівартість ручної обробки складає 0,80 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 0,62 грн.
З урахуванням того, що платними були тільки 6212 ручних

і 3528 машинних трансакцій, загальна вартість операцій за
клієнтськими платежами склала:
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� с/ср – собівартість ручної обробки складає 1,78 грн.;
� с/см – собівартість машинної обробки – 1,37 грн.
Усього за вересень доходи за дебетовими трансакціями

склали 34018.61 грн., а витрати – 15867 грн., звідси прибуток
по дебетових трансакціях склав 18151,61 грн., або 1,86 грн. на
одне дебетування.

Отже, ціна :
� ручної обробки склала 1,78 грн. + 1,86 грн. = 3,64 грн.
� машинної обробки – 1,37грн. + 1,86 грн. = 3,23 грн.
Таким же чином на підставі витрат на одного працівника,

питомої ваги витрат часу на проведення певної операції і
кількості цих операцій можна визначити собівартість інших
розрахункових послуг. Проте, якщо кількість оброблених пла�
тежів фіксується в операційній програмі і може бути легко
підрахована, то облік кількості виданих виписок, проведених
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3,20 2,85 3,74 3,18 3,64 3,23 

Динаміка зміни собівартості та ціни по дебетуванню ра�
хунків за три місяці:

консультацій, оформлених для клієнтів платіжних документів
і інформаційних повідомлень телефоном, ніхто не веде.

Тому пропонується згрупувати всі інші операції в рамках
розрахункового обслуговування в декілька великих статей (на�
приклад, розрахункове обслуговування, обслуговування рахун�
ку, додаткові послуги) і проводити їх подальшу оцінку. У таб�
лиці 3.4.7 подається можливий варіант угрупування витрат з
операцій за вищезазначеними укрупненими статтями.

Таблиця 3.4.7
Угрупування витрат по укрупнених статтях
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Аналіз прибутковості інших послуг можна проводити по
схемі, аналогічній аналізу витрат (табл. 3.4.8).

Зіставлення поданих великих статей доходів і витрат доз�
волить аналізувати вигідність для банку окремих напрямів ро�
боти управління розрахунково�касового обслуговування.

Таблиця 3.4.8
Угрупування доходів за укрупненими статтями
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Розрахунок собівартості та ціни видачі готівки
Найбільш типовими касовими операціями є прийом і оброб�

ка готівки (прибуткова каса) і видача готівки клієнтам банку
(витратна каса). Крім того, при самостійних філіалах і регіо�
нальних управліннях функціонують каси перерахунку, що за�
безпечують підкріплення готівкою кас відділень.

Для розрахунку собівартості касового обслуговування будуть
використовувати дані про кількість працівників банку, що забез�
печують прийом, перерахунок і видачу готівки, розрахункову
величину витрат на одного працівника і обсяг здійснених за
місяць операцій. Під час розрахунку слід ураховувати, що каса
перерахунку є не в усіх підрозділах банку, хоч вона і обслуговує
кожен з них, тому для зведеного обліку витрат з касового обслу�
говування використовуються сумарні дані по всіх учасниках
касового обслуговування самостійного філіалу або регіонально�
го управління. Крім того, незважаючи на те, що всі каси здійсню�
ють свій обсяг операцій і несуть певні витрати, дохід банку при�
носять тільки операції витратної каси з видачі готівки. Тому всі
касові витрати повинні бути покриті саме за рахунок цієї діяль�
ності і, відповідно, відноситися на собівартість операцій з видачі
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готівки і з урахуванням того, що в обробці касових документів
беруть участь не тільки касири, але й інші співробітники управ�
ління розрахунково�касового обслуговування.

У таблиці 3.4.9 подано розрахунок собівартості касового
обслуговування без урахування витрат по касових операціях
інших (окрім касирів) працівників управління розрахунково�
касового обслуговування.

Таблиця 3.4.9
Розрахунок собівартості касового обслуговування
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,������� 
���� 3300 2 5500 5 1540 1 10340 8 1906 15248 

�D)*�          32402 

Графа 11 = Графа 9 х Графа 10.
Звідси витрати на одну видачу: 32402 / 10340=3,13 грн.
Витрати на роботу з касовими документами інших праців�

ників відділення 1 у даному прикладі склали:
Підготовка видачі грошових коштів за чеком – 685,44 грн.
Проведення прибуткових касових ордерів і оголошень на

внесок готівкою – 411,26 грн.
Звірка денної та вечірньої каси – 291,32 грн.
Разом: 1388, 02 грн.
(Для спрощення прикладу припустимо, що у відділеннях 2

і 3 операційні працівники не беруть участь в оформленні касо�
вих документів).



321

Розділ 3. Організація обліку та калькуляції у банківській справі

Звідси собівартість обробки одного чека склала – (32402
грн. + 1388 грн.) / 10340 = 3,27 грн.

Для визначення ціни послуг витрати, пов’язані з їх реаліза�
цією (собівартість), повинні бути зіставлені з доходами, що от�
римані банком.

Проведені вище розрахунки показали, що собівартість об�
робки одного грошового чека складає 3,27 грн. Кількість видач
готівки у відділенні 1 склала 3300, звідси сумарні витрати:

3300 х 3,27 грн. = 10791 грн.
Усього за місяць було видано 1200000 грн., при тарифі 1% від

суми, що видавалась, відділення отримало 12000 грн. доходу.
Маржа на один документ за цих умов складає:
(12000 – 10791) / 3300 = 0,37 грн.
Його ціна:
3,27 грн. + 0,37 грн. = 3,64 грн.
У конкурентних умовах дуже важливим є відповідність

ціни, що пропонується одним банком, цінам аналогічного про�
дукту на ринку. Але якщо розрахункова ціна вище за ціну, що
пропонується банками – конкурентами, необхідно проаналізу�
вати можливі шляхи зниження витрат або запропонувати
клієнтам певні додаткові послуги, не пов’язані з великими вит�
ратами для банку. Можливий варіант компенсації збитків по
одному виду послуг прибутком по іншому. Якщо банк не може
компенсувати витрати (наприклад, по розрахунково�касовому
обслуговуванню) доходами від даних операцій, необхідно пе�
реглянути ціну інших видів послуг для компенсації втрат.

Витрати на здійснення трансакції не залежать від суми пла�
тежу, що переводиться, тому немає сенсу в зростанні комісії
залежно від збільшення суми переказу. Таке прагнення утри�
мати клієнта від здійснення крупних платежів не відповідає
природі рахунку до запитання, який служить не для накопи�
чення й отримання процентного доходу, а для виконання по�
точних зобов’язань підприємства щодо його господарської
діяльності. Кошти на розрахункових рахунках клієнтів є вільни�
ми ресурсами для активних операцій тільки в частині незни�
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жуваного залишку, який є базою або для виплати відсоткових
доходів, або для зниження плати за операції за рахунком.

Найбільш складним питанням у визначенні собівартості та
ціни банківських операцій є розподіл витрат часу (і всіх інших
витрат, пов’язаних із здійсненням операцій) між підрозділами
банку.

Якщо банк надає безкоштовне розрахунково�касове обслу�
говування своїм клієнтам, розподіл витрат по розрахунково�
касовому обслуговуванню між прибутковими операціями може
проводитися за такими принципами:

1. Визначення доходу, що отриманий за кожним видом
прибуткових операцій.

2. Визначення питомої ваги доходів за кожним окремо взя�
тим видом прибуткових операцій у загальному обсязі доходів
банку.

3. Розподіл витрат за розрахунково�касовим обслуговуван�
ням між прибутковими операціями пропорційно питомій вазі
доходів від окремих операцій у загальному обсязі доходів бан�
ку.

На першому етапі витрати за розрахунково�касовим обслу�
говуванням зменшать дохід від платних операцій, проте, потім,
при визначенні ціни за кожним видом платних послуг, можли�
ве включення цих додаткових витрат у їх ціну.

Питання для самоконтролю
1. Перечисліть послуги, що надаються банком в рамках роз�

рахунково�касового обслуговування клієнтів.
2. Перечисліть підрозділи банку, що надають розрахунково�

касові послуги клієнтам та поясніть їх участь у цьому процесі.
3. Якими способами можна визначати витрати часу на об�

робку платіжних дркументів.
4. Розкрийте значення понятть: фотографія робочого дня та

хронометраж операцій.
5. Опишіть етапи розрахунку собівартості обробки платіж�

них документів.
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Завдання для практичної роботи
1. На підставі наведених даних розрахуйте собівартість мо�

демної та ручної обробки платіжного доручення, з урахуванням
того, що співвідношення трудомісткості обробки ручних та
модемних документів становить 1,5 до 1.
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2. На підставі наведених даних розрахуйте собівартість мо�
демної та ручної обробки платіжного доручення, з урахуванням
того, що співвідношення трудомісткості обробки ручних та
модемних документів становить 1,95 до 1.


��	����	 ��������� "� 
���#�	 ,� �������� 

������ ����� ��	��� 


��	����	 
����������� 

,����� 
�� 1 

���������� 
 
*������( "� ���-
����#� ���>���� 7832 14723 22555 8 1566 
'�������	��� 
!����� 2841 1984 4825 4 1566 
�� ���>���	�� 
�������( 14171 2794 16964 4 1566 

3. На підставі наведених даних розрахуйте собівартість модемної та
ручної обробки платіжного доручення, з урахуванням того, що
співвідношення трудомісткості обробки ручних та модемних до�
кументів становить 2,95 до 1.
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РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ „ЦЕНТРІВ

ПРИБУТКУ”

4.1. Організація планування і контролю роботи
центрів прибутку

Система встановлення планових завдань з реалізації банкі�
вських продуктів обумовлює наявність ефективного внутріш�
ньобанківського контролю за їх виконанням. Кожному банку
необхідна система вимірювання результатів діяльності, яка б
дозволяла:

� порівнювати результати діяльності з планом;
� здійснювати контроль за ризиками;
� забезпечувати підвищення ефективності розподілу капіталу;
� аналізувати ділову стратегію, що здійснюється [184].
Одним з нових напрямів у плануванні діяльності банку є

бюджетування – як управлінська технологія з розподілу ре�
сурсів, доходів і витрат, потоків грошових коштів, що включає
планування основних показників діяльності банку в грошовій
оцінці за допомогою складання системи бюджетів, їх виконан�
ня, контролю й аналізу відхилень [228].

Багато авторів указують на перспективність використання
методу грошових потоків для планування і прогнозування діяль�
ності банку. У рамках методу грошових потоків виділяються два
підходи до планування: з використанням умов договорів та на
основі заборгованості, що склалася на звітну дату. Перший підхід
доцільно запровадити для планування обсягів кредитування
юридичних осіб і залучення строкових депозитів юридичних
осіб, коли вхідна інформація для планування включає:

� дані про заборгованість на звітну дату зі строками дії до�
говорів, сумами залишку за кожною окремою угодою, відповід�
ними процентними ставками;
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� дані за договорами, що передбачаються у плановому пер�
іоді [126].

Деталізовані дані дозволяють, спираючись на інформацію з
наявного на звітну дату портфеля згідно з укладеними угода�
ми, визначити:

� середню суму кредитного (депозитного) портфеля у пла�
новому періоді, виходячи з наявної заборгованості, що працю�
ватиме у плановому періоді;

� середньозважені номінальні ставки прибутковості / вит�
ратності за наявними кредитами / депозитами;

� відповідні суми нарахованих прибутків / витрат.
Середня сума кредитного (депозитного) портфеля є зваже�

ною стосовно часових проміжків, протягом яких у плановому
періоді діє конкретний кредит або депозит. Розрахунок серед�
ньозважених номінальних ставок прибутковості та витратності
здійснюється за формулами:
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де ПСі – річна відсоткова ставка, установлена за і – креди�
том (депозитом);

tі – строк існування і – кредиту (депозиту) без змін залиш�
ку (днів);

N – кількість кредитів / депозитів;
ДАн – номінальна ставка дохідності, отримана за портфелем

кредитів;
К – сума і�кредиту;
ВЗн – номінальна ставка витратності, сплачена за портфе�

лем депозитів;
Ді – сума і – депозиту.
Для доповнення цієї інформації даними про угоди, що очі�

куються у плановому періоді, за аналогічною структурою скла�
дається прогноз надання кредитів / залучення депозитів юри�
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дичних осіб. На основі цих даних розраховується середня сума
прогнозного портфеля у плановому періоді, відповідні відсот�
кові прибутки / витрати та середньозважені ставки прибутко�
вості / витратності.

Планування на основі заборгованості, що склалася на звітну
дату, доцільно запровадити для визначення планових показ�
ників надання кредитів та залучення строкових депозитів
фізичних осіб, коли опрацювання деталізованої інформації в
розрізі окремих угод є мало результативним.

Вхідною інформацією для такого планування є:
� залишок заборгованості на 1�ше число періоду, що пере�

дує плановому;
� середньозважена ставка за заборгованістю, що склалася на

1�ше число періоду, що передує плановому;
� середній приріст заборгованості в попередньому періоді
Ми фіксуємо залишок заборгованості на початок планово�

го періоду і нараховуючи на нього відсотки за середньозваже�
ною ставкою, отримуємо базову суму прибутків / витрат у май�
бутньому періоді. Можливі варіанти середнього приросту
заборгованості будуються виходячи з накопиченої статистики
за попередні періоди та припущень щодо притоку та відтоку
коштів у плановому періоді [126].

Контроль виконання планових завдань і аналіз досягнутих
результатів роботи є основою досягнення цілей, що встановлені
банком. При цьому контроль припускає дотримання заплано�
ваних кількісних і якісних показників роботи банку і контроль
за самим процесом складання плану.

Контроль за організацією системи планування припускає
оцінку того, на скільки реальні цілі, що встановлюються керів�
ництвом банку і на якій основі приймаються головні уп�
равлінські рішення. При цьому необхідно насамперед урахову�
вати такі чинники:

� як банк здійснював свою діяльність у минулих періодах і
які його нинішні позиції в конкурентному середовищі, сильні і
слабкі сторони відносно конкурентів;
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� на якій основі побудовані й як організовані ринкові дос�
лідження банку, чи є цільова аудиторія, як функціонує система
зворотного зв’язку з клієнтами;

� які види планів складаються банками, періодичність їх
перегляду або коректування;

� які методи страхування ризиків використовуються в бан�
ку і чи є інформація, здатна дати об’єктивну картину ризико�
вості операцій, що проводяться;

� наявність матеріально – технічних і людських ресурсів,
достатніх для досягнення планів, що намічені.

У сучасній економічній літературі розглянуто достатньо
варіантів організації контрольно�аналітичної роботи в банках.

Згідно з COSO (Committee of Sponsoring Organizations),
внутрішній контроль – це процес, який здійснюється найви�
щим органом підприємства, що визначає його політику, управ�
лінським персоналом вищого рівня і всіма іншими співробітни�
ками, достатньою і виправданою мірою забезпечує досягнення
підприємством таких цілей:

1. Виробнича і фінансова ефективність операцій.
2. Достовірність фінансової звітності.
3. Дотримання законодавства і вимог контролюючих органів

[259].
Для успішної організації роботи зовнішніх аудиторів, бан�

ки складають програми аудиторських перевірок, які визначають
регулярність їх проведення, склад і кваліфікацію зовнішніх
аудиторів, які залучаються, обсяг, зміст і форми звітів, що нада�
ються керівництву банку.

У роботі „Внутрішній контроль” А.В. Шульгін виділяє такі
види і процедури контролю.

Адміністративний – комплекс заходів і стандартних проце�
дур, які забезпечують виконання положень, що регулюють
діяльність структурних підрозділів банку, його співробітників і
порядок операцій, які проводяться.

Бухгалтерський контроль – є впорядкованою системою
методів і процедур бухгалтерського обліку, що дозволяють пра�
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вильно відображати результати фінансово�господарської діяль�
ності банку і своєчасно попереджати можливі порушення.

Фінансовий контроль – це комплекс заходів, направлених
на підтримку ліквідності банку, достатності капіталу, підвищен�
ня прибутковості операцій, оптимізації витрат. Уключає пере�
вірку витрачання, як власних коштів, так і залучених коштів
банку; своєчасності і повноти мобілізації ресурсів банку; закон�
ності витрат і доходів; оцінку якості активів.

Методами фінансового контролю є: бюджетне планування;
моніторинг структури балансу; оцінка рівня ризиків; контроль
відповідності результатів фінансово – господарській діяльності
банку й економічній ефективності операцій планам поточного
і перспективного розвитку; визначення, вдосконалення і дот�
римання тарифної і фінансової політики банку [304].

Процедури контролю.
Попередній контроль – комплекс заходів, направлений на

зменшення вірогідності виникнення помилок на етапі підготов�
ки банківської операції. Реалізується в підрозділі, що виконує
операцію. Метод реалізації – визначення і закріплення в нор�
мативних документах банку порядку проведення операції, до�
кументообігу, правил обліку, порядку дозволу й узгодження
проведення операції (правила фінансового планування, відби�
ваються в „Положенні про фінансову службу” або в „Положенні
про бюджетування і фінансовий аналіз”). Серед процедур по�
переднього контролю найбільш ефективні перевірки вихідних
платежів.

Поточний (оперативний) контроль – комплекс процедур,
які виконуються у процесі виконання операції або відразу після
неї. Сфери застосування: контроль повноти й достовірності
даних обліку; контроль обґрунтованості руху коштів за
клієнтськими рахунками; контроль дотримання лімітів на про�
ведення ризикових операцій; контроль сплати комісій; конт�
роль операцій за банківськими картами; контроль торгових
операцій; контроль залучення і розміщення коштів на міжбан�
ківському ринку.
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Інструментом поточного фінансового контролю може слу�
жити лінійний індикатор, побудований для вибраних показ�
ників фінансово�господарської діяльності.

Подальший контроль – комплекс контрольних процедур,
які виконуються після завершення операції, але з відстрочен�
ням у часі, необхідний для оцінки результатів роботи підроз�
ділу, оцінки ступеня виконання договірних зобов’язань бан�
ком і його клієнтами, отримання оцінок, що узагальнюють.
Основні сфери застосування процедур подальшого контро�
лю: контроль виконання підрозділами банку вимог з
підтримки в актуальному стані нормативної бази (процедур�
ний контроль); контроль відповідності технології проведен�
ня й обліку банківських операцій прийнятим нормативним
документам (технологічний контроль); контроль повноти
отримання банком доходів від активних операцій; контроль
обґрунтованості сплати банком відсоткових платежів; конт�
роль фінансових результатів діяльності; контроль виплати
дивідендів.

Інструментом завершального фінансового контролю, що
включає аналіз того, наскільки підприємство наблизилося до
поставленої мети, і наскільки плани були реалістичні, може
служити комплексне, якісне оцінювання на основі агреговано�
го показника, виведеного на базі показників нижчого рівня.
[264].

Один із вдалих варіантів побудови системи контролю пред�
ставлений у вигляді трьох послідовних етапів: установлення
стандартів, вимірювання фактично досягнутих результатів і
здійснення необхідних дій [245].

Стандарти системи контролю.
Стандарти системи контролю встановлюють кількісні й

якісні змінні, а також часові рамки, в яких дані показники ма�
ють бути досягнуті.

Систему кількісного контролю ми пропонуємо розглядати
не як оцінку досягнення планових показників з прибутко�
вості (для цього існує етап „вимірювання фактично досягну�
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тих результатів”), а як контроль відповідності фактичного
обсягу операцій, які виконані працівником конкретного
підрозділу, нормативам завантаження, що визначені для дано�
го підрозділу.

Система нормування праці банківського службовця будуєть�
ся на проведенні хронометражу банківських операцій. За допо�
могою хронометражу вивчають витрати часу, які необхідні для
здійснення певного набору операцій, що забезпечують надан�
ня окремої банківської послуги. За цієї умови визначається
послідовність виконання окремих елементів заданої роботи,
можливості устаткування, задіяного в даному технологічному
процесі, умови праці та рівень підготовки конкретних вико�
навців.

М. Буркін виділяє три способи проведення хронометраж�
них спостережень:

Безперервний спосіб – коли вивчення і вимірювання три�
валості елементів операції проводять безперервно від початку
до кінця операції. У цьому випадку фіксують поточний час за�
кінчення виконання кожного елементу операції.

Вибірковий спосіб проведення хронометражу полягає в тому,
що вивчають тривалість не всіх елементів операції, а за вибо�
ром – одного або кількох.

Цикловий спосіб хронометражу застосовується при вив�
ченні елементів малої тривалості, унаслідок чого зміряти
кожний елемент окремо неможливо. При цьому способі ок�
ремі елементи об’єднують у групи. У кожну групу включа�
ють кілька елементів операції, що виконуються послідовно
[34].

На підставі проведених вимірів часових витрат визнача�
ються нормативи виконання окремих операцій працівника�
ми різних підрозділів. За цієї умови норма часу на виконан�
ня операції встановлюється як у хвилинах, так і в
абсолютних показниках із розрахунку 8 – годинного робо�
чого дня. Приклад нормування різних операцій наводиться
в таблиці 4.1.1.
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Таблиця 4.1.1
Норми часу на проведення різних банківських операцій
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Далі на підставі зіставлення планового і фактичного обсягу
виконаних операцій, визначається відсоток виконання плану і
робляться висновки про відповідність фактичній чисельності
працівників необхідному мінімуму. Наприклад (табл. 4.1.2):
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Таблиця 4.1.2
Приклад визначення відсотка виконання плану
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У наведеному прикладі ми отримали перевиконання плану
з реалізації касових послуг працівниками даного підрозділу на
83%, що говорить про достатньо високий ступінь завантажен�
ня касирів і необхідності збільшення чисельності цієї категорії
співробітників, хоч би на одну штатну одиницю.

Виконання такого роду розрахунків відповідності планових
і фактичних показників роботи слід покладати на аналітичну
службу разом із відділом кадрів і службою внутрішнього конт�
ролю, а розгляд результатів розрахунку виносити на засідання
правління банку.

Щодо контролю якісних показників роботи банку, то вони
повинні забезпечити на підставі достовірної інформації:

� дотримання працівниками внутрішньобанківських вимог
і положень, нормативних актів вищих органів;

� дотримання встановленого рівня максимально припусти�
мого ризику окремих операцій;

� аналіз причин недоліків у роботі банку і можливих на�
прямів їх усунення.
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У вирішенні поставлених завдань пріоритетну роль грають
внутрішні і зовнішні аудитори, які зобов’язані висловлювати
свої висновки найвищому керівному органу банку.

Часові рамки, в які поміщені кількісні й якісні показники
роботи визначають плановий період часу їх досягнення: „Отже,
стандарти, що описуються з використанням кількісних і якіс�
них змінних, а також поміщені в певні часові рамки, дозволя�
ють судити про ефективність діяльності банку і хід виконання
планових завдань” [245, с. 634].

Вимірювання фактично досягнутих результатів.
Вимірювання фактично досягнутих результатів діяльності

банку за період, що досліджується не несе ніякої інформатив�
ності. Тільки на підставі зіставлення поточних результатів
діяльності банку з їх рівнем за минулі періоди, з плановими
завданнями і результатами роботи банків, що конкурують, мо�
жуть бути зроблені висновки про ефективність роботи банку і
ступінь його наближення до поставлених цілей. Із цим поло�
женням згодні й автори концепції трьохетапної системи орган�
ізації контролю: „Система контролю має забезпечувати зістав�
лення досягнутих результатів зі встановленими на
попередньому етапі стандартами” [245].

Оскільки в будь�якому випадку, і кількісні, і якісні показни�
ки роботи банку визначають єдиний показник�прибуток, що
результує, то і аналіз банківської діяльності повинен проводи�
тися з погляду її кінцевої прибутковості.

Цілям такого аналізу, у принципі, відповідає система мак�
симізації прибутку, вживана американськими банками і наве�
дена в монографії Е.Б. Ширинської „Операції комерційних
банків і зарубіжний досвід”.

У американських комерційних банках аналіз банківської
діяльності охоплює чотири крупні етапи.

1. Звичайне зіставлення діяльності банку за певний період
з базовим періодом.

2. Оцінка питомої ваги кожної активної і пасивної статті
балансу в загальному обсязі щодо активів і пасивів банку, а
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також аналіз питомої ваги обсягу доходу, що отримується від
кожного виду діяльності, у загальній сумі доходу.

3. Аналіз змін за основними банківськими рахунками за
допомогою індексного методу.

4. Аналіз діяльності за допомогою коефіцієнтів, зокрема ко�
ефіцієнтів ліквідності [300, с. 49].

Розглянемо приклад аналізу виконання плану з прибутку
банку, орієнтуючись на наведені вище чотири етапи на підставі
даних про фактичну, планову структуру балансу, а також струк�
туру балансу за передуючий період часу (табл.. 4.1.3).

Таблиця 4.1.3
Балансові дані банку

���$+$ ����	�( 
�3���< �� �����5 -����G�� %��$+$ ����	�( 

�3���< 
�� 

�����5 -����G�� 

P������ 
������ 20313998 20000000 20138970 ,����� � 

"�������# 92899379 166666667 113801739 

���!��-
����	��� 
����� 

43786373 46666667 53638307 
���!��-
����	��� 
����� 

11051816 13000000 13538475 


����� 
���>���� 96466037 208000000 118170895 �������� 

������ 14336394 33333333 17562083 

+���� 
������ 9087530 10000000 11132224 +���� 

������ 6358195 8333333 7788789 

��"��&��-
�� ��� 
/�������� 

68934980 70000000 84445350 
��"��&��-
�� ��� 
/��������

113732791 126666667 139322668 

�����-
!������ 
������ 

17355028 13333333 21259910 
������ 19238871 20000000 20000000 

$�!����-
�	�� 
"�!����-
������	 

23682757 23333333 30189438 


���-
����	�� 
"�!������
����	 

22009257 23333333 26961339 

�D)*� 27962602 391333333 338975094 �D)*� 279626702 391333333 338975094 

З даних таблиці 4.1.3. видно, що банк планував загальне
збільшення валюти балансу на 40% (або на 111706631 грн.)
насамперед за рахунок зростання залишків на рахунках внесків
до запитання – 79% (73767288 грн.), термінових внесків – 133%
(18996939 грн.) і збільшення обсягів кредитування клієнтів на
116% (111533963 грн.).
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Аналіз виконання плану за структурою активу наводиться
в таблиці 4.1.4, а за структурою пасиву в таблиці 4.1.5.

Фактично досягти планових результатів із збільшення об�
сягів комерційного кредитування вдалося тільки на 22,5% по�
рівняно з базовим періодом, за умови виконання плану всього
на 57%. Цей чинник не дозволив збільшити обсяг активів до
запланованого рівня. Зростання замість 40% склало тільки
21,2%. Не вдалося понизити рівень дебіторської заборгованості
(фактично вона навіть зросла на 27,5% порівняно з базовим
періодом).

Очевидно, що недостатнє зростання активів обумовлене
недостатнім збільшенням джерел акумульованих ресурсів.

Таблиця 4.1.4
Аналіз виконання плану за активами

+�<=��3��� 	�< 
����* 

+�<=��3��� 	�< 
;���	�
� �3���<*���$+$ ����	�( 

�3���< 
�� 

�����5
-��-
��G�� �;)���. % �;)���. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
P������ 
������ 

20313998 20000000 20138970 138970 100,69% -175028 99,14% 

���!������
	��� ����� 

43786373 46666667 53638307 6971640 114,94% 9851934 122,50%


����� 
���>���� 

96466037 208000000 118170895 -89829105 56,81% 21704858 122,50%

+���� 
������ 

9087530 10000000 11132224 1132224 111,32% 2044694 122,50%

��"��&���� 
��� 
/�������� 

68934980 70000000 84445350 14445 350 120,64% 15 510 370 122,50%

�� 
���!������ 
������ 

17355028 13333333 21259910 7926576 159,45% 3904881 122,50%

$�!�����	�� 
"�!������-
����	 

23682757 23333333 30189438 6856104 129,38% 6506681 127,47%

�D)*� 279626702 391333333 338975094 -52358240 86,62% 59348391 121,22%

Дані таблиці 4.1.5. показують, що не були досягнуті планові
показники зростання основних джерел залучення коштів –
внесків до запитання, термінових внесків і внесків, які акуму�
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Таблиця 4.1.5
Аналіз виконання плану за пасивами

+�<=��3��� 	�< 
����* 

+�<=��3��� 	�< 
;���	�
� �3���<* %��$+$ ����	�( 

�3���< �� �����5 -����G-
�� �;)���. % �;)���. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
,����� � 
"�������# 

92899379 166666667 113801739 -52864928 68,28% 20902360 122,50% 

���!�����-
�	��� 
�����  

11051816 13 000 000 13538475 538475 104,14% 2486659 122,50% 

[�������� 
������ 

14336394 33333333 17562083 -15771251 52,69% 3225689 122,50% 

+���� 
������ 

6358195 8333333 7 788 789 -544544 93,47% 1430594 122,50% 

��"��&���� 
��� 
/�������� 

113732791 126666667 139322668 12656002 109,99% 25589878 122,50% 


������ 19238871 20000000 2000000 0 100,00% 761 129 103,96% 

�������	�� 
"�!������-
����	 

22009257 23333333 26961339 3628006 115,55% 4952083 122,50% 

�D)*� 279626702 391333333 338975094 -52358240 86,62% 59348391 121,22% 

люються за допомогою продажу цінних паперів, що емітовані
банком.

Дані двох останніх таблиць дозволяють зробити висновок
про те, що банк переоцінив свої можливості із збільшення ва�
люти балансу, що є мінусом аналітичної служби або не зовсім
вдало працювали основні функціональні підрозділи банку, які
не зуміли справитися з поставленими завданнями.

У цілому ж можна говорити про те, що банк добився знач�
ного зростання обсягу своїх операцій. Збільшення валюти ба�
лансу за рік на 21,2% може вважатися достатньо високим по�
казником, за умови обмежених темпів інфляції.

Розглянемо тепер, які висновки дозволить зробити другий
етап аналізу, а саме аналіз зміни фактичної структури балансу
банку порівняно з базисною і плановою структурами. За допо�
могою подібного аналізу визначають основні пропорції між
рахунками і виявляються тенденції в їх зміні.
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Таблиця 4.1.6 містить відомості про базову, планову і фак�
тичну структури балансу банку, розраховані на підставі таблиць
4.1.4 і 4.1.5.

Таблиця 4.1.6
Структура балансу банку

���$+$ ����	�( 
�3���< 
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+���� 
������ 

3% 3% 3% +���� 
������ 

2% 2% 2% 
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25% 18% 25% ��"��&���� 
��� 
/�������� 

41% 32% 41% 

�����!��-
���� 
������ 

6% 3% 6% 
������ 7% 5% 6% 

$�!�����	�� 
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8% 6% 9% 
������-
�	�� 
"�!����-
������	 

8% 6% 8% 

�D)*� 100% 100% 100% �D)*� 100% 100% 100% 

Дані таблиці 4.1.6. свідчать про те, що структура балансу
за період, що аналізується, практично не змінилася порівняно
з базисним періодом (зміни в 1% в ту або іншу сторону не
можуть розглядатися як істотні). Таким чином, можна конста�
тувати той факт, що зростання валюти балансу абсолютно не
відбилося на співвідношенні його статей.

У той же час, аналіз структури балансу підтверджує зроб�
лений нами раніше висновок про те, що банку не вдалося до�
сягти планових завдань із зростання обсягу різних видів
внесків і зростання кредитних вкладень. Це знову дає підстави
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задуматися над переглядом планів або над аналізом умов залу�
чення внесків і роботи відповідних банківських підрозділів.

Описаний у книзі „Операції комерційних банків і зарубіж�
ний досвід” третій етап аналізу будується на розрахунку
співвідношень фактичної прибутковості банку за видами по�
слуг до планових або базисних показників.

На наш погляд, розрахунок співвідношень може викорис�
товуватися як додаткова ілюстрація. Важливішим є розрахунок
абсолютних величин відхилень від планових і базисних вели�
чин, з урахуванням планового і фактичного рівня середньозва�
жених ставок із залучення і розміщення ресурсів.

Використовуючи такий підхід, ми можемо прослідкувати, як
відбилося на підсумковому відхиленні від виконання плану з
прибутку недовиконання або перевиконання плану за показ�
никами обсягу і як вплинула зміна відсоткових ставок (плану�
вати рівень процентних ставок із залучення і розміщення
коштів досить складно, оскільки за наших умов ситуація на
ринку міняється досить часто через різні, перш за все політичні,
чинники).

Таблиці 4.1.7. і 4.1.8. містять інформацію про базисні і пла�
нові показники за обсягами і вартістю залучення і розміщення
ресурсів. Причому планові ставки встановлені на рівні базис�
ного періоду.

Таблиця 4.1.7
Базисні показники за обсягами і вартістю залучення та

розміщення ресурсів
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Таблиця 4.1.8
Планові показники за обсягами і вартістю залучення та

розміщення ресурсів
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Згідно з плановим зростанням обсягу активних і пасивних
операцій, за умови незмінного рівня відсоткових ставок при�
буток у результаті значного зростання кредитних вкладень бан�
ку має зрости на 33317879 грн.

Цього з описаних вище причин не відбулося. Проте, якщо
поглянути на підсумковий результат роботи банку за умови
фактичного рівня середньозважених ставок і планових показ�
никах обсягу залучення і розміщення ресурсів, то недовиконан�
ня плану повинне бути скоректоване.

Дані про фактичні обсяги отриманого прибутку за умови
досягнення планових показників обсягу ресурсів і фактичних
процентних ставках наведені в таблицях 4.1.9 і 4.1.10.

Таблиця 4.1.9
Планові показники за обсягами і вартістю залучення та

розміщення ресурсів
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Таблиця 4.1.10
Планові показники за обсягами і фактичні показники за

вартістю залучення та розміщення ресурсів
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З наведених таблиць видно, що плановий рівень прибутко�
вості (30%, табл. 4.1.8) виявився вищим, ніж фактичний (24%,
табл.4.1.9), тоді як вартість практично всіх пасивів підвищила�
ся. Вірогідно це і стало однією з основних причин, через які
банк не став добиватися планових показників за обсягом щодо
зростання залучених і розміщених коштів.

Так, ураховуючи фактичні процентні ставки, планова сума
прибутку склала б не 59746667 грн., а 52693333 грн. (� 7053333
грн.)

У той же час, якби банк зумів досягти планового зростання
активів і пасивів, то його фінансовий результат, навіть за умо�
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ви невигідної динаміки процентних ставок, був би більший від
досягнутого на 24411161 грн. (52693333 грн. – 28282173 грн.).

У результаті ми можемо констатувати, що у разі невиконан�
ня плану із зростання активів і пасивів, банк не виконав план
і зі зростання прибутку на 59746667 – 28282173 = 31464494 грн.
При цьому, у зв’язку з несприятливою зміною процентних ста�
вок, даний результат має бути зменшений на 7053333 грн. і
встановлений на рівні 24411161 грн.

Дані аналізу прибутку ще раз підтверджують або необґрун�
тованість планових завдань (план виконаний всього на 54%
(28282173 / 52693333) *100%)), або не ефективність роботи
банку в періоді, що аналізується.

Не дивлячись на очевидність висновків, зроблених у ході
трьох попередніх етапів аналізу, звернемося до завершального
етапу, а саме, до аналізу діяльності банку за допомогою ко�
ефіцієнтів. Як такі, коефіцієнти представляють інформаційну
цінність тільки під час їх розгляду в динаміці, коли є можливість
оцінити позитивні або негативні зміни розрахункових
співвідношень.

Системи оцінних коефіцієнтів, що характеризують різні сто�
рони діяльності банку й у вітчизняній, і в зарубіжній практиці
існує дуже багато. Так, Е.Б. Ширинська пропонує використову�
вати такі коефіцієнти: ефективність використання активів, ви�
користання залучених коштів, показників, що характеризують
структуру капіталу, фондового, кредитного і депозитного пор�
тфелів банку, показники прибутковості й контролю за витра�
тами [300].

Одним з основних показників оцінки діяльності банку є
рентабельність, оскільки вона характеризує результативність
його діяльності і важлива для всіх учасників економічного про�
цесу.

Управління рентабельністю банку включає такі аспекти:
� визначення рентабельності функціональних підрозділів;
� оцінка рентабельності окремих продуктів;
� оцінка рентабельності обслуговування клієнтів [184].
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У роботі П. Роуза „Банківський менеджмент” наведені різні
показники прибутковості банку: прибуток на акціонерний ка�
пітал (ROE), прибуток на одиницю активів (ROA), чистий при�
буток до проведення спеціальних операцій (NRST), чистий
прибуток з розрахунку на одну акцію (EPS), чиста маржа при�
бутку банку (NPM), коефіцієнт використання активів банку
(AU), мультиплікатор капіталу (EM) та ін. [226].

У нашій практиці також застосовуються різні системи нор�
мативних і оцінних коефіцієнтів банківської діяльності. Окрім
того, багато банків розробляють власні оцінні системи і встанов�
люють граничні значення основних показників.

Тут ми не аналізуватимемо коефіцієнти, які пропонують
різні автори, оскільки вони (окрім установлених НБУ) можуть
варіюватися для кожного банку залежно від його можливостей
і завдань, що вирішуються.

Розмір відсоткових доходів насамперед визначається коеф�
іцієнтом використання депозитів, який характеризує агре�
сивність кредитної політики банку. Він визначається як відно�
шення середньої заборгованості за кредитами до середніх
залишків за всіма вкладними рахунками. У нашому прикладі:

����)��( 
�3���< 

�� �����5 -����G�� 
��34���9�� 
	�����)����� 
<3������	 

(96466037/(9289
9379+14336394)) 
*100=90% 

(208000000/(16666
6667+33333333)) 
*100=104% 

(1181708953/(1138
01739+17562083))
*100=90% 

Коефіцієнт використання депозитів відображає вкрай агре�
сивну кредитну політику банку (понад 75%), причому в пла�
новому періоді передбачалося використовувати на кредитуван�
ня не тільки залишків на вкладних рахунках, але й ресурси,
отримані з інших джерел (про пріоритетність використання
ресурсів у різних категоріях активів ми говоритимемо далі).
Агресивність кредитної політики в періоді, що аналізується не
змінилася порівняно з базисним.

Зростання відсоткових доходів може відбутися в результаті
зростання обсягу активів, що дають збільшення їх прибутко�
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вості. Розмір впливу кожного з даних чинників на досягнутий
результат визначається за такими формулами:

Вплив зростання обсягу активів �Pv = (V2 – V1)*R1,

де  V2 – середні залишки активів в періоді, що аналізується;
V1 – те ж, у попередньому періоді;
R1 – середній рівень прибутковості активів у попередньому

періоді.
Вплив зміни середнього рівня відсоткових ставок �PR = (R2 –

R1)*V1,

де  R2 – середній розмір відсоткової ставки за прибуткови
ми активах в періоді, що аналізується;

R1 – середній розмір відсоткової ставки за прибутковими
активами в попередньому період;

V1 – середні залишки активів у попередньому періоді;
Після кількісного аналізу результатів виконання плану на�

стає завершальний етап контрольного процесу – здійснення
необхідних дій.

На третьому етапі процесу контролю можуть прийматися
три варіанти рішень:

� не робити ніяких дій;
� довести фактичні результати до рівня стандартів;
� коректувати самі стандарти [245].
У нашому прикладі, перш за все, банку слід було б скорек�

тувати стандарти, оскільки їх доведення до планового рівня
практично нереальне.

Питання для самоконтролю
1. Сутність контрольно�аналітичної роботи в банку.
2. Назвіть та охарактеризуйте процедури контролю.
3. Назвіть та охарактеризуйте стандарти системи контролю
4. Що означають хронометражні спостереження та як вони прово�

дяться
5. Як організується контроль кількістних та якісних показників ро�

боти банку
6. Охарактеризуйте системи оцінних коефіцієнтів, що характеризу�

ють різні сторони діяльності банку
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4.2. Оптимізація внутрішньобанківського управлін@
ня центрами прибутку

У сучасних публікаціях, присвячених питанням фінансово�
го менеджменту в банках, можна зустріти різні підходи до оц�
інки прибутковості банківських продуктів і пов’язаної з ними
оцінки ефективності роботи функціональних підрозділів бан�
ку.

Так, А. Міхєєв підкреслює, що система обліку доходів і вит�
рат підрозділів, які здійснюють перерозподіл грошових коштів
між клієнтами банку, не дає оперативної оцінки поточного ста�
ну ефективності сформованих портфелів активів і пасивів.
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Недосконалість системи обліку доходів і витрат виявляється з
одного боку у відсутності відображення розриву між терміна�
ми отримання і погашення відсоткових платежів, з іншого боку
– неможливістю обліку непрямих збитків банку, пов’язаних зі
зміною цін на ресурси на грошовому ринку.

Якщо відсоткові надходження за наданими кредитами до�
водяться на звітний період, а витрати, пов’язані з оплатою ре�
сурсів на подальший, відбувається необ’єктивна оцінка резуль�
татів роботи підрозділу банку в цих проміжках часу. У
поточному періоді розрахована величина доходу підрозділу
може бути невиправдано завищена, оскільки в регістр не по�
траплять витрати за взятим кредитом. У наступному звітному
періоді дохід підрозділу буде занижений, оскільки у ньому бу�
дуть відбиті всі витрати за взятим кредитом і лише частина за
виданими [173, с. 56].

На випадок розбіжності за термінами операцій, пов’язаних
із залученням і розміщенням ресурсів, існує ризик збитків, по�
єднаних із неможливістю реінвестування залучених коштів за
ціною, що забезпечує покриття відсоткових або невідсоткових
витрат і достатній рівень маржі.

У разі, коли ставка виданого кредиту трохи перевищує став�
ку взятого, тоді навіть у випадку помітного падіння ринкових
ставок, у кінці звітного періоду розрахована величина доходу
підрозділу буде позитивна, не дивлячись на те, що через падін�
ня ринкових ставок неможливо буде розмістити отримані після
повернення першого кредиту кошти так, щоб загальна величи�
на відсотків за виданими кредитами перевищила величину
відсотків за взятим.

Для усунення вказаних недоліків А. Міхєєв пропонує підхід
до аналізу ефективності роботи банківських підрозділів, засно�
ваний на обчисленні поточної ринкової вартості їх активів і
пасивів. Поточна ринкова вартість – це сума грошей, яку мож�
на отримати (для активів) або витратити (для пасивів) у резуль�
таті реалізації сформованих портфелів активів і пасивів. Шля�
хом віднімання з вартості портфеля активів – вартості
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портфеля пасивів пропонується визначати величину власних
коштів підрозділу. Частина цієї суми за рішенням підрозділу,
перераховується як його доходи банку. Визначимо поточну
ринкову вартість активів і пасивів підрозділу банку за станом,
наприклад, на 1/02/02, за умови, що були здійснені такі опе�
рації

1. Залучення міжбанківського кредиту 1100000 грн. під 15%
річних на термін з 1/01/02. по 1/06/02.

2. Надання міжбанківського кредиту 1000000 грн. під 17%
річних на термін з 1/01/02. по 1/03/02.

3. Надання внутрішньобанківського кредиту 100000 під 18%
річних на термін з 1/01/02. по 1/04/02 [173].

Таблиця 4.2.1
Середні ставки на ринку міжбанківського і внутрішньобан?

ківського кредиту за станом на 1/02/02 складають:

��2;����	):��( ��3<�� +�*���7�:�;����	):��( 
��3<�� �3�5�� 

���	�� ���	�� 
1 ���#�	 14%  
2 ���#��  17% 
3 ���#�� 18%  
4 ���#�� 18,5%  

Відповідно до здійснених операцій, баланс підрозділу виг�
лядатиме таким чином:

���$+ %��$+ 
�3�5�� )*5� )��	�

� 
�3�5�� )*5� )��	�� 

1/01/02 – 
1/03/02 

1000000 17% 1/01/02 – 
1/06/02 

1100000 15% 

1/01/02 – 
1/04/02 

100000 18%    

За першим наданим кредитом підсумкова сума через 2
місяці складе:

S1 = 1000000 грн. * (1 + 0,17 * (2мес./12мес.)) = 1028333 грн.
Під поточною ринковою вартістю кредиту на 1/02/02 розу�

міється та сума грошей, яку в даний момент часу можна отри�
мати, продавши даний кредит, з урахуванням того, що:
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– у результаті вже укладеної операції його підсумкова сума
складе 1028333 грн.;

– термін до закінчення дії кредитного договору складає 1
місяць (термін погашення 1/03/02);

– поточна ринкова ставка за місячними кредитами складає
14% річних.

Звідси, 1028333 = S рин. * (1 +(0,14/12)), S рин. = 1016474
грн.

Відповідно до операції з внутрішньобанківського кредиту
визначаємо:

– підсумкова сума з операції дорівнює 100000 грн. *
(1+0,18*(3 мес. / 12 міс.)) = 104500 грн.

– поточна ринкова вартість з урахуванням підсумкової
суми, 2�х місячного терміну до моменту закінчення операції і
2�х місячної ставки залучення внутрішньобанківських кредитів
– 17%, дорівнює 104500 = S рин. * (1+0,17 * (2 мес. / 12 міс.)),
S рин.=101621 грн.

– сумарна поточна вартість активів підрозділу складає
1016474 грн. + 101621 грн. = 1118095 грн.

Підсумкова сума з отриманого кредиту складає: 1100000 грн.
* (1+0,15*(5 мес./12 міс.)) = 1168750 грн.

Поточна вартість пасиву з урахуванням підсумкової суми,
4�х місячного терміну до закінчення договору і ринкової став�
ки за 4�х місячними ресурсами 18,5%, складе: 1168750 грн. = S
рин. * (1 + 0,185 * (4 міс. / 12 міс.)), S рин. = 1100870 грн.

Виходячи з наведених вище розрахунків, величина власних
коштів підрозділу за станом на 1/02/02 дорівнює 1118095 грн.
– 1100870 грн. = 17225 грн.

Ідея про поточну ринкову оцінку вартості активів і пасивів
з метою визначення оперативної ефективності роботи
підрозділів банку є цілком логічною. Багато в чому ці підходи
збігаються з тими, які викладені в роботі Дж. Сінкі „Управлін�
ня фінансами в комерційному банку” і які використовуються в
практиці фінансового менеджменту західних банків. Так, гово�
рячи про систему трансфертного внутрішньобанківського ціно�
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утворення, Дж. Сінкі зазначає, що ціна залучення (за підрозді�
лами, які здійснюють пасивні операції) дорівнює вартості аль�
тернативного заміщення ресурсу на відкритому міжбанківсько�
му ринку на заданий термін, а за центрами, що проводять
розміщення коштів, ціна операцій визначається сумою ціни
залучення ресурсів і спреду, що встановлюється казначейством
як плата за процентний ризик [239].

Проте, з міркувань з тією ж логікою, є деякою мірою неточ�
ним підхід, що пропонується безпосередньо до калькуляції.
Дійсно, можлива ситуація, пов’язана з достроковим погашен�
ням виданого кредиту або з достроковим вилученням привер�
нутого депозиту. При цьому можливий варіант того, що дост�
роково повернені кошти не зможуть бути реінвестовані під
відсоток, який забезпечує окупність операції. Але можливість
дострокового розірвання договору пов’язана для контрагентів
банку з виконанням штрафних санкцій, які можуть забезпечи�
ти прибутковість на більш вищому рівні, ніж було заплановано
спочатку. По�друге, після закінчення першого відсоткового пе�
ріоду, банк отримає реальний дохід, який не залежить від мож�
ливого подальшого падіння цін на ринку міжбанківського кре�
диту і внутрішньобанківському ринку грошових ресурсів. У
нашому прикладі фактичні доходи, отримані даним підрозділом
за перший місяць за двома виданими кредитами, збільшать їх
вартість відповідно до 1000000 грн.*(1+(0,17/12))=1014167
грн. і 100000 грн. (1+(0,18/12)) = 101500 грн. І саме ці суми
реінвестуватимуться або під знижені, або під підвищені відсот�
кові ставки. Оскільки в нашому прикладі ставки знизилися,
підсумкова вартість активів підрозділу складе:

1014167 грн. * (1+(0,14/12)) = 1025999 грн.;
101500 грн. * (1+0,17*(2/12)) = 104376 грн.;
Разом: 1130375 грн.
Вартість пасивів, відповідно, буде дорівнювати – 1100000

грн. * (1+(0,15/12)) * (1+0,185*(4/12)) = 1182431 грн.; а
поточний прибуток підрозділу (який А. Міхєєв назвав «влас�
ними коштами підрозділу») – 1130375 грн. – 1182431 грн. =
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@52056 грн. (+17225 грн. запропонованою А. Міхєєвим методи�
кою) [173].

У цьому випадку ще раз звернемо увагу на те, що при дос�
троковому вилученні депозиту, витрати банку, пов’язані з його
оплатою, будуть значно меншими, ніж розраховані нами на
підставі відсоткової ставки за первинним договором, а значить
зміниться і сума прибутку підрозділу. Реальну величину цього
прибутку можна визначити, тільки знаючи розмір штрафних
санкцій, що передбачені на випадок дострокового розірвання
договорів.

Оцінка прибутковості окремих банківських продуктів, яка
визначає ефективність роботи підрозділів банку, що здійсню�
ють їх реалізацію, розглядається в статті М. Поморіної „Деякі
підходи до управління ефективністю діяльності банку”. Пропо�
нована методика оцінки маржі за окремими операціями банку
включає три етапи. „На першому етапі розрахунків для кожно�
го виду активів визначаються обсяги ресурсів різного типу, що
фондують даний вид активних операцій. За цієї умови розра�
хунок здійснюється за принципом повного використання
найбільш короткострокових пасивів. На другому етапі на основі
інформації про вартість пасивів різного виду, розраховується
середньозважена вартість ресурсів, що використовуються для
фондування різних видів активних операцій. На третьому етапі
визначається відсоткова маржа за всіма активними операціями,
як різниця між прибутковістю активної операції і вартістю ре�
сурсів, що фондують цю операцію” [207, с. 11].

Використання даного підходу припускає встановлення дже�
рел ресурсів для кожної активної операції. Цей підхід є, на наш
погляд, найбільш правильним і використовується в даній роботі
як основа для розрахунків внутрішньобанківських грошових
потоків і пов’язаних з ними платежів і надходжень за ресурси.
Розходження підходів може бути пов’язане тільки з трактуван�
ням використання короткострокових пасивів. Так, виходячи з
наведеного положення: «...розрахунок іде за принципом повно�
го використання найбільш короткострокових пасивів» – напря�
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ми такого незрозуміло використання незрозумілі. Якщо мова
йде про їх більш повне використання за умови формування
високоліквідних активів, то розбіжностей у наших підходах
немає. Якщо ж брати до уваги є використання короткостроко�
вих пасивів в інших активних операціях, то наші підходи роз�
ходяться.

Для оцінки прибутковості операцій у даній методиці абсо�
лютно справедливо пропонується використовувати такі підхо�
ди:

Для активних операцій прибутковість дорівнює: відсоткові
доходи + безвідсоткові операційні доходи – собівартість;

Для пасивних операцій прибутковість дорівнює: відсоткові
доходи за операціями, що фондуються даними ресурсами +
безвідсоткові операційні доходи – собівартість.

В основі розрахунку собівартості банківських послуг М.
Поморіна пропонує використовувати класичний, але разом з
тим достатньо трудомісткий із погляду практичної реалізації
алгоритм, що включає сім послідовних етапів:

1)визначення переліку підрозділів і технології їх взаємодії
під час виробництва й реалізації банківського продукту;

2)визначення трудовитрат кожного підрозділу, пов’язаних
з продуктом як в абсолютному виразі, так і в частці до загаль�
ного обсягу трудовитрат підрозділу;

3)визначення обсягів неопераційних витрат у розрізі окре�
мих функціональних підрозділів;

4)розподіл управлінських витрат загального характеру за
функціональними підрозділами;

5)визначення обсягів неопераційних витрат, що виникають
під час виробництва і реалізації банківського продукту;

6)визначення обсягів безвідсоткових операційних витрат,
пов’язаних із виробництвом і реалізацією банківського продук�
ту;

7)визначення відсоткових витрат, пов’язаних з виробниц�
твом і реалізацією продукту [207].
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Не заперечуючи правильність даного алгоритму, ми не мо�
жемо не зазначити, що його практична реалізація для банку
мало вірогідна. Практично не можливо послідовно визначити
обсяги неопераційних, управлінських, безвідсоткових і навіть
відсоткових витрат, що припадають на конкретний підрозділ і,
відповідно, на конкретний банківський продукт. По – перше,
це дуже складно з технічної точки зору. Якщо для кожного
підрозділу вести окремий облік витрат, то обсяг операцій бух�
галтерії банку значно зросте, збільшиться необхідність в обліко�
вих працівниках (не пов’язаних безпосередньо з виробництвом
і реалізацією банківських продуктів), а, отже, збільшаться вит�
рати і кінцева собівартість усіх послуг. По – друге, як показує
досвід, бізнес – одиниці, а також „банки всередині банку”, по�
чинають поводитися більше як самостійні організації, визнача�
ючи пріоритети своїх інтересів перед інтересами корпорації в
цілому. Звідси неминучі конфліктні ситуації, пов’язані з розпо�
ділом непрямих витрат, які формують собівартість продуктів і
доходів, що визначають ефективність цих продуктів.

Усього цього можна уникнути, оперуючи використаною в
даній роботі методикою визначення невідсоткових витрат, що
включаються в собівартість банківського продукту, шляхом роз�
рахунку показника витрат на одного працівника функціональ�
них підрозділів банку як єдиної корпорації, і нормативів заван�
таження працівників.

Приклад практичної організації системи оцінки ефектив�
ності роботи підрозділів банку, заснований на принципі розме�
жування джерел ресурсів за умови формування різних груп
активів, наводиться в статті А. Зубарева „Внутрішній госпроз�
рахунок та трансфертне ціноутворення”. В основу внутрішнь�
ого госпрозрахунку в банку покладена модель трансфертного
ціноутворення за принципом розділення джерел ресурсів. В
управлінському обліку виділені такі види центрів: прибутку,
підтримки і послуг. Усі центри прибутку розділені на два сег�
менти: перший – філіали і додаткові офіси, другий – підрозді�
ли головного офісу, що проводять активні або пасивні.
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За всіма центрами прибутку формуються баланс і звіт про
прибутки і збитки. Для цього витрати і податки розділили про�
порційно значенням показників центрів прибутку (фонд опла�
ти, доходи, приміщення, що займається, прямі витрати) і виз�
начили коефіцієнт накладних витрат. На рівні управлінського
обліку була введена диференціація трансфертних цін за ресур�
сами „до запитання” і „терміновим депозитам”. За цієї умови
рівень цих трансфертних цін міняється з місячною періодичн�
істю.

Функції казначейства в банку зводилися до перерозподілу
ресурсів усередині банку, без отримання комісійних, і забезпе�
чення поточної ліквідності банку шляхом здійснення операцій
на міжбанківському ринку.

Завдання оцінки ефективності роботи підрозділів банку і
матеріальної винагороди їх працівників реалізовувалося аналі�
тичною службою на підставі рейтингової системи, що включає
такі показники:

� величина прибутку підрозділу з управлінського обліку;
� рентабельність активів підрозділу;
� співвідношення величини доходу і фонду оплати праці;
� співвідношення величин невідсоткових доходів і витрат

[99, с. 17].
Дуже прикро, що А. Зубарев, говорячи про модель, яка ви�

користовується для оцінки роботи функціональних підрозділів,
не наводить аргументів на її користь, обмежуючись указівкою
на те, що в різні періоди часу застосовувалися й інші підходи.
Можливо, ці інші підходи за умов конкретно цього банку були
менш ефективними, а викладені в статті повністю відповідають
його потребам. Чудово, що банк знайшов найбільш оптималь�
ну для конкретних умов модель. Важливо також і те, що питання
внутрішньої економіки банку, фінансового менеджменту в ціло�
му і таких його складових, як аналіз прибутковості функціо�
нальних підрозділів, знаходять своє вираження не тільки у
формі теоретичних досліджень, а й починають упроваджувати�
ся в практичну організацію банківської діяльності. На жаль,
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власним досвідом організації внутрішньобанківської економіки
вітчизняні економісти діляться поки що дуже рідко [99].

Ідея трансфертного ціноутворення як основи перерозподі�
лу отриманих доходів між підрозділами банку й оцінки резуль�
татів їх роботи пропонується практично всіма сучасними авто�
рами, що займаються проблемами фінансового менеджменту.
Проте це не єдина модель, яку можна застосовувати для досяг�
нення поставлених завдань.

Альтернативний підхід пропонує А.В. Тютюнник. Суть його
методу полягає в розрахунковому визначенні ефективності
роботи тільки підрозділів банку, що здійснюють розміщення
ресурсів, що акумулюються банком. При цьому фінансовий
результат таких центрів прибутку визначається шляхом
віднімання з реально отриманих із зовнішніх джерел доходів
суми прямих витрат, пов’язаних із залученням ресурсів і суми
власних прямих витрат підрозділу, пов’язаних із заробітною
платою і іншими [267].

Загальнобанківські витрати і витрати, пов’язані з діяльністю
служб, що підтримують і обслуговують, між центрами прибут�
ку не розподіляються. Управління цими витратами в рамках
даної моделі здійснюється вищим керівництвом банку, яке по�
винне зосередити свою увагу на їх контролі й оптимізації.
Мінімальні витрати на допоміжні служби за умови прийнятної
якості їх функціонування, виступають показником ефектив�
ності їхньої роботи.

Порівняльна характеристика переваг і недоліків моделей,
заснованих на трансфертному ціноутворенні та на калькуляції
прямих доходів і витрат підрозділів, що формують активи бан�
ку, зведені в таблиці 4.2.2.

Виходячи з наведеного списку переваг і недоліків кожної з
моделей, мимоволі напрошується висновок про вигідну
відмінність другої моделі і необхідність її більш широкого ви�
користання в банківській практиці.

Не викликає сумніву, що модель Direct Costing більш про�
ста, хоча і менш точна порівняно з системою трансферного
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Таблиця 4.2.2
Порівняльна характеристика переваг і недоліків моделей
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[267, �. 48] 

ціноутворення. Однак чи відрізняється вона новизною і чи усу�
ває наведені недоліки першої моделі?

На наш погляд, новизни в тому, що витрати не пов’язані з
діяльністю підрозділів, що забезпечують відсотковий дохід, за�
лишаються без розподілу між усіма центрами прибутку, з відне�
сенням їх на собівартість відповідних банківських продуктів,
немає. Ця практика (на противагу від системи внутрішнього
госпрозрахунку) широко використовувалася і продовжує вико�
ристовуватися багатьма вітчизняними банками. Сьогодні прак�
тично всі комерційні банки роблять калькуляцію середньої вар�
тості залучення ресурсів для формування активів і лише деякі
йдуть на облік повного спектра витрат, що формують со�
бівартість банківських продуктів. У рамках моделі, що пропо�
нується можна визначити собівартість тільки відсоткових бан�
ківських продуктів, що хоч і визначають кінцевий фінансовий
результат, але не є єдиними. Нами зазначалося, що за умов ста�
білізації економіки і рівня інфляції значно зростає питома вага
доходів банку пов’язаних з реалізацією його комісійних про�
дуктів. Якщо не знати, які витрати банку, пов’язані конкретни�
ми комісійними продуктами, то як можна планувати їхні тари�
фи і прибутковість (або збитковість).

Не представляє новизни і положення про передачу керів�
ництву банку повноважень з визначення сум і напрямів руху
невідсоткових витрат банку. Ця жорстко централізована систе�
ма управління на підставі вольових рішень не може претенду�
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вати ні на науковість, ні на оптимальність. Формула „мінімальні
витрати на утримання за умови досягнення прийнятної якості
роботи” звучить як гасло. Витрати напрямків, що обслуговують
і підтримують, хочемо ми того чи ні, усе рівно ляжуть на со�
бівартість продуктів функціональних підрозділів. Роль керів�
ництва банку у процесі управління витратами безумовно дуже
важлива і повною мірою виявляється в процесі планування,
затвердження і коректування бюджетів усіх підрозділів банку і
зведеного бюджету.

Щодо тези про нагнітання системою внутрішнього госпроз�
рахунку напруженості у відносинах між працівниками різних
підрозділів банку, то він справедливий лише частково. У будь�
якому банку, працівники функціональних підрозділів відчува�
ють себе „годувальниками” співробітників інших підрозділів,
однак необхідність останніх ніколи і ніким не заперечувалася.
Усі погоджуються платити за необхідні послуги, склад і перелік
яких залежить від особливостей кожного конкретного банку.
Якщо не брати до уваги працівників функціональних
підрозділів у зв’язку з тим, що надані їм інформаційно�аналі�
тичні, маркетингові, транспортні, охоронні та всі інші послуги
є для банку не безкоштовними, то внутрішній конфлікт між
співробітниками різних за значенням підрозділів може тільки
підсилитися.

Зважаючи на викладене вище ми можемо зробити висно�
вок про те, що альтернативна методика бюджетування на ос�
нові обліку прямих витрат, не дозволяє вирішити важливі пи�
тання щодо управління фінансами банку і не знімає недоліків
(окрім більшої простоти) системи внутрішньобанківського пе�
рерозподілу доходів, заснованого на трансферних цінах.

У той же час правильно виділяється нагальна потреба ви�
користовувати під час оцінки ефективності роботи підрозділів
банку принципи бюджетного планування, основними з яких є
практичне апробування моделей бюджетування за фактични�
ми даними за минулі роки, формалізація бюджетного процесу,
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його відкритість і можливість активної участі представників
усіх банківських підрозділів.

Як видно з наведених вище моделей, підходів до визначен�
ня ефективності продажу банківських послуг вироблено вже
достатньо і кожний із них може бути взятий на озброєння кон�
кретним банком за конкретних умов. Має право на життя і
внутрішньобанківське трансферне ціноутворення, і оцінка рин�
кової вартості активів, і спрощені моделі, засновані на єдиному
фонді ресурсів, що використовуються для формування портфе�
ля активів.

На наш погляд, ключовим питанням внутрішньобанківського
господарського розрахунку як основи оцінки ефективності робо�
ти центрів прибутку, є грошові потоки, що мають місце між фун�
кціональними підрозділами банку. Проблема ж установлення
трансферної ціни або поточної ринкової вартості активів і пасивів
є вторинною стосовно внутрішньобанківських грошових потоків.
Знаючи, скільки і які ресурсів задіяні у формуванні визначеного
активу, оцінити їхню вартість можна і за поточними витратами, і
за витратами за період часу, і за середніми витратами.

Таким чином, під час аналізу ефективності продажу банкі�
вських послуг, ми будемо виходити з того, яким чином і за
якими напрямами розподіляються джерела залучення коштів,
а вже потім зіставляти вартість пасивів, що задіяні у форму�
ванні активів банку з прибутковістю останніх.

Оскільки напрями внутрішньобанківських грошових по�
токів визначаються моделлю управління активами, що обрана
банком розглянемо приклад оцінки ефективності роботи фун�
кціональних підрозділів банку відповідно до цих традиційних
моделей.

Оцінка ефективності продажу послуг функціональними
підрозділами банку за умови використання моделі загального
фонду коштів.

Під час внутрішньобанківського перерозподілу витрат і до�
ходів між функціональними підрозділами банку, заснованому
на моделі загального фонду, буде використано такі принципи:
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1)усі функціональні підрозділи, що здійснюють активні опе�
рації оплачують вартість пасивів пропорційно обсягу розміще�
них ними ресурсів у загальному обсязі активів, за винятком не
дохідної їхньої частини. Можна допустити, що чим більше ре�
сурсів із загального фонду використовував підрозділ, тим
більшу частину оплати ресурсів, що акумулюються, він пови�
нен взяти на себе;

2)сума витрат, визначена відповідно до пункту 1 перероз�
поділяється між підрозділами відповідно до питомої ваги ре�
сурсів, що акумулюються ними у загальному обсязі пасивів за
винятком власних коштів банку;

3)сума витрат, визначена згідно з пунктом 2 віднімається з
доходів одного підрозділу і відноситися на доходи іншого.

Припустимо, що в нас є аналітичний баланс банку,
який відбиває середньомісячні залишки за згрупованими
статтями активів і пасивів, а також укрупнений звіт про
фактичні відсоткові доходи і витрати за період часу, що
аналізується

Таблиця 4.2.3
Аналітичний баланс банку
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Таблиця 4.2.4
Звіт про доходи і витрати за місяць
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 Процентний прибуток до оподатковування – 5823792 грн.

Згідно з першим принципом, визначаємо питому вагу кож�
ного підрозділу в активах банку за мінусом їхньої недоходної
частини.

Таблиця 4.2.5
Питома вага підрозділів в активах банку за мінусом не

дохідної частини активів
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Аналогічно, відповідно до другого принципу, визначаємо
питому вагу кожного підрозділу у структурі пасивів банку.

Таблиця 4.2.6
Питома вага підрозділів у структурі пасивів
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Згідно з даними звіту про відсоткові доходи і витрати, всьо�
го за місяць було зроблено платежів за ресурси на суму 2380865
грн. Із цієї суми відповідно до першого принципу розрахунку
управління дилінгових операцій бере на себе 25%, а саме,
2380865*0,25 = 59216 грн., підрозділ валютних операцій –
2380865 *0,3 = 714259 грн., підрозділ цінних паперів – 2380865
* 0,18 = 428556 грн., підрозділ позичкових операцій – 2380865
* 0,27 = 642834 грн.

Відповідності до другого принципу розрахунку, робимо
перерозподіл сум витрат між підрозділами, що отримані згідно
з частками їхньої участі у формуванні пасивів.

По горизонталі ми показуємо розбивку суми платежу кож�
ного підрозділу між іншими структурними одиницями банку
відповідно до їх участі у формуванні пасивів.
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По вертикалі, відповідно, суму, які кожний із підрозділів пови�
нен одержати в результаті внутрішньобанківського перерозподілу.

Таблиця 4.2.7
Перерозподіл витрат між підрозділами відповідно до

часток їхньої участі у формуванні пасивів
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Перетворивши дані, отримані в результаті попереднього пе�
рерозподілу, одержуємо підсумкові суми взаємних вимог і зо�
бов’язань підрозділів банку за внутрішніми платежами.

Таблиця 4.2.8
Підсумкові суми взаємних вимог і зобов’язань підрозділів

банку за внутрішніми платежами

%�<���<�� 
�*5� 

����32* 
�� �3)*�)� 

�*5� 
��<=�<23��� 

�� �3)*�)� 

������� 5�2 
��<=�<23�-

��5 � ����3235 
'���"�� ���!������	��& 
�������� 

595216 595216 0 

'���"�� ���%���& �������� 714259 833304 +119044 
'���"�� �����& ������� 428556 214277 -214279 
'���"�� ��"������& �������� 0 23808 +23808 
'���"�� ���"����& �������� 0 714260 +714260 
'���"�� ��"��&������-
�������� �!�����������#  

642834 0 -642834 

�D)*� 2380865 2380865 0 
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Відповідно до даних про суми платежів і надходжень за ре�
сурси, списуємо частину доходів з підрозділу цінних паперів та
позичкових операцій і відносимо їх на доходи підрозділів роз�
рахунково�касового обслуговування, валютних і депозитних
операцій.

Сума підсумкових фінансових результатів підрозділів
збігається з сумою відсоткового прибутку у звіті про прибутки
і збитки банку, а сума внутрішньобанківських доходів дорівнює
сумі внутрішньобанківських витрат. Це підтверджує пра�
вильність здійснених розрахунків.

Таблиця 4.2.9
Перерозподіл доходів між підрозділами банку

%�<���<�� ��=�<� 
4����G�� 

��=�<� 
	)3�3<�
�� ;���* 

+������ 
4����G�� 

+������ 
	)3�3<��� 
;���* 

-����)�	�( 
�3�*�:��� 

� 1 2 3 4 5=1+2-3-4 
'���"�� ���-
!���. �������� 

1544979 0 1365625 0 +179354 

'���"�� ���%�-
��& �������� 

2473542 119044 42208 0 +2550378 

'���"�� �����& 
������� 

1347461 0 848413 214279 +284771 

'���"�� 
��"������& 
�������� 

2838675 0 0 642834 +2195841 

'���"�� 
���"����& 
��������  

0 23808 88287 0 -64479 

'���"�� 
��"��&������-
�������� 
�!�����������#  

0 714260 36332 0 +677928 

�D)*� 8204657 857113 2380865 857113 +5823792 

Очевидно, що дану модель перерозподілу доходів і витрат
найбільш доцільно використовувати банкам, які прагнуть роз�
вити клієнтську базу і збільшити обсяг залишків на рахунках
вкладів до запитання і строкових вкладів. Розглянутий варіант
насамперед націлений на перерозподіл доходів на користь
підрозділів банку, що забезпечують ресурсну базу і не беруть
участі в активних операціях. Як показали наведені розрахун�
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ки, підрозділ розрахунково�касового обслуговування в резуль�
таті внутрішнього перерозподілу доходів виявився одним із
самих прибуткових у банку. На користь правомірності викори�
стання даної моделі можна висунути такі аргументи:

1. Залишки на рахунках вкладів до запитання (розрахункові
і поточні рахунки клієнтів) є найбільш масовим і найбільш де�
шевим джерелом ресурсів для активних операцій банку. З іншої
сторони незнижувані залишки з цієї категорії рахунків є для
банку ще й досить стабільним джерелом ресурсів.

2. Забезпечуючи ресурсну базу, підрозділи, орієнтовані на
пасивні операції, не мають власного доходу від розміщення
коштів. У ряді випадків вони дістають прибуток від реалізації
комісійних послуг. Однак можлива і ситуація, коли послуги,
пов’язані з проведенням клієнтських платежів або з видачею
готівки, реалізуються в конкурентних цілях нижче їхньої со�
бівартості. І, якщо не компенсувати планові збитки з основної
діяльності підрозділу розрахунково�касового обслуговування
непрямими доходами від забезпечення формування активів
дешевими пасивами, не буде сенсу у розвитку цього напряму
діяльності банку.

3. При недостатності залучення коштів у вигляді залишків
за клієнтськими рахунками, банку для формування портфеля
активів необхідно буде займати ресурси в інших контрагентів,
що пов’язане з додатковими витратами. У цьому випадку
розмір даних витрат може виявитися значно більшим від внут�
рішнього платежу підрозділам, що формують кредитний потен�
ціал банку.

На випадок, якщо розрахунково�касові послуги рентабельні
і забезпечують підрозділам, що реалізують, їх достатній прибу�
ток, можна використовувати трохи видозмінений варіант опи�
саної вище моделі.

У ньому до трьох принципів побудови першої моделі ми
додаємо четвертий:

На доходи підрозділів, що забезпечують тільки пасивні
операції, відносяться платежі за ресурси в сумі фактичної
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вартості даних пасивів. За цієї умови, розмір платежу кож�
ного підрозділу, що виконує активні й активно�пасивні опе�
рації визначається відповідно до його частки у підсумковій
величині відсоткових витрат без урахування тієї їхньої час�
тини, яка відноситься до діяльності підрозділів, що здійсню�
ють тільки пасивні операції. Подальший перерозподіл витрат
відповідно зі структурою пасивів здійснюється без обліку ча�
стки ресурсів підрозділів, які виконують тільки пасивні опе�
рації.

Ґрунтуючись на запропонованому принципі, одержуємо:
1 етап

Таблиця 4.2.10
Перерозподіл витрат відповідно до покриття фактичної

суми відсоткових витрат підрозділів депозитних операцій
і розрахунково?касового обслуговування

%�<���<�� 
�*5� 

% 
	����� 

%���5
� 	�
� 
	 )*5� 

% 
	����� 

%������� 
% 

	����� 
�� <3��-
����5� 

%�������
% 

	����� 
�� 

���9��-
):��5� 
��=*�-
��5� 

����7�
� )*5� 

% 
	����� 

'���"�� 
���!������	��& 
�������� 

595216 25% 22072 9083 564061 

'���"�� ���%���& 
�������� 

714259 30% 26486 10900 376873 

'���"�� �����& 
������� 

428556 18% 15892 6540 406124 

'���"�� ��"������& 
�������� 

642834 27% 23837 9809 609188 

��"�� 238086
5 

100% 88287 36332 2256246 

 Гр. 3 = 88287 * гр. 2 / 100; Гр. 4 = 36332 * гр. 2 / 100; Гр. 5 =
гр. 1 – гр. 3 – гр. 4.

2 етап



Організація діяльності комерційного банку

368

Таблиця 4.2.11
Визначення питомої ваги підрозділів у структурі пасивів

без урахування ресурсів, залучених підрозділами розрахун?
ково?касового обслуговування і депозитних операцій

%�<���<�� �*5� �����
�*��= 
�3)*�)�	 

%���5� 	�
� 	 
�����
�*��= �3)*�)�= 

'���"�� ���!������	��& 
�������� 

71250000 36% 

'���"�� ���%���& 
�������� 

101299000 51% 

'���"�� �����& ������� 26792000 13% 
�D)*� 199341000 100% 

3 етап.
Таблиця 4.2.12

Перерозподіл отриманих сум витрат між підрозділами
відповідно до часток їхньої участі у формуванні пасивів

%�<���<�� / �*5� ��<=�<23��� 
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��3����( 

'���"�� 
���!�����-
�	��& 
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564061 203062 287671 73328 22072 9083 

'���"�� 
���%���& 
�������� 

676873 243674 345205 87994 26486 10900 

'���"�� 
�����& 
������� 

406124 146205 207123 52796 15892 6540 

'���"�� 
��"������& 
�������� 

609188 219308 310686 79194 23837 9809 

�D)*� 2256246 812249 1150685 293312 88287 36332 
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4 етап
Таблиця 4.2.13

Підсумкові суми взаємних вимог і зобов’язань підрозділів
банку за внутрішніми платежами

%�<���<�� 
�*5� 

����32* �� 
�3)*�)� 

�*5� 
��<=�<23��� 
�� �3)*�)� 

������� 5�2 
��<=�<23���
5 � ����3235 

'���"�� ���!������	��& 
�������� 

595216 812249 +217033 

'���"�� ���%���& �������� 714259 1150685 +436426 
'���"�� �����& ������� 428556 293312 -135244 
'���"�� ��"������& �������� 642834 0 -642834 
'���"�� ���"����& ��������  88287 +88287 
'���"�� ��"��&������-
�������� �!�����������#  

 36332 +36332 

�D)*� 2380865 2380865 0 

5 етап
Відповідно до даних про суми платежів і надходжень за

ресурси, списуємо частину доходів з підрозділів цінних паперів
та позичкових операцій і відносимо їх на доходи підрозділів
розрахунково�касового обслуговування, валютних, депозитних
та міжбанківських операцій.

Таблиця 4.2.14
Підсумковий розподіл доходів

%�<���<�� 
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4����G-
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'���"�� 
���!������	��& 
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1544979 217033 1365625 0 +396387 

'���"�� 
���%���& �������� 

2473542 436426 42208 0 +2867760 

'���"�� �����& 
������� 

1347461 0 848413 135244 +363804 

'���"�� 
��"������& 
�������� 

2838675 0 0 642834 +2195841 
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'���"�� 
���"����& 
��������  

0 88287 88287 0 0 

'���"�� 
��"��&������-
�������� 
�!�����������#  

0 36332 36332 0 0 

�D)*� 8204657 778078 2380865 778078 +5823792 

У рамках даної моделі ми тільки компенсували витрати,
пов’язані з залученням ресурсів підрозділів, що не мають через
специфіку своєї роботи відсоткових доходів, поставивши тим
самим завдання активно заробляти кошти на реалізації коміс�
ійних послуг. Дана модель може використовуватися на випа�
док з надлишком пропозиції ресурсів на фінансовому ринку,
сформованої і стабільної ресурсної бази в банку, а також у разі,
коли необхідно підвищить рівень комісійних доходів від роз�
рахунково�касового обслуговування клієнтури.

Питання для самоконтролю
1. Сформулюйте принципи визначення ефективності окре�

мих напрямків роботи банку.
2. Розкрийте підходи до перерозподілу доходів між функц�

іональними підрозділами на основі моделей «Загальний фонд»
та «Банки усередині банку».

3. формулюйте підхід до розподілу грошових потоків між
підрозділами, що виконують активно�пасивні операції.

4. Окресліть механізм перерозподілу доходів у моделі «Бан�
ки усередині банку».

5. Охарактеризуйте принципи визначення внутрішньобан�
ківських доходів управлінь, які виконують пасивні операції.

6. Порядок розрахунку доходів управлінь активно�пасивних
операцій.

7. Перерахуйте прямі доходи функціональних підрозділів,
що підлягають та не підлягають перерозподілу.

8. Назвіть принципи, що покладаються в основу визначен�
ня трансферної ціни.
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9. Принципи внутрішньобанківського перерозподілу витрат
і доходів між функціональними підрозділами банку, засновано�
го на моделі загального фонду.

10. Етапи перерозподілу витрат і доходів між функціональ�
ними підрозділами банку, заснованого на моделі загального
фонду.

Завдання для практичної роботи
1. За наведеними даними аналітичного балансу банку та даних пр

річні процентні доходи та видатки розрахуйте суми взаємних
вимог і зобов’язань підрозділів банку за внутрішніми платежа�
ми. За основу розподілу доходів та витрат використовуйте мо�
дель „Загальний фонд коштів”.

Аналітичний баланс банку

���$+ ���� %���$+ ���� 
�� �&��� ������ 36765264 
D'A[DP 19238871 

����� ���>���� 96466036 $���"��� ���>���� 69991095 
���!������	�� ������ 43786373 ,���� � "�������# 37244678 

  ���!������	�� ������ 11051816 
+���� ������ 9087530 +���� ������ 6358195 
$�!�����	�� 
"�!����������	 

24586519 
�������	�� 
"�!����������	 

22009257 

��"��&���� ��� /���#�� 68934980 ��"��&���� ��� 
/���#�� 

113732791 

��&��� 279626702  279626703 

Доходи – 54039862 грн., Видатки – 22919258 грн.
1. На основі зведеного балансу та звіту про доходи та вит�

рати, базуючись на моделі загального фонду, виявіть :
a. Структуру активів та пасивів.
b. Доходи та витрати підрозділів банку.
c. Частку внутрішньобанківського платежу за ресурси, що

належить до кожного підрозділу.
d. Напрями руху внутрішньобанківських платежів за ре�

сурси.
e. Кінцеві доходи та видатки підрозділів банку з урахуван�

ням внутрішньобанківських платежів за ресурси.
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Аналітичний баланс
���$+ �*5� (
��.) %��$+ �*5� (
��.) 

�� �&��� ������ 39 000,00 ,����� ��9�� 516 000,00 
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,������# � ����� 
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417,75 '���� �����& 
������� !���� 
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����� � 
��������	��� ���%�� 

12 840,83 $���"��� 
%������& � 
/�"����& ���! 

4 349,17 

  
�9�� �� ��&����& 
���>���� � 
��������	��� 
���%�� 

1 128,13 

����� 18 784,13 ����5 6 116,79 

Місячний звіт про доходи та видатки

2.  Розрахуйте процентну маржу по кожному функціональному
підрозділу банку.

3. Проаналізуйте ефективність роботи підрозділів банку.
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4. Розробіть рекомендації про подальший розвиток роботи
підрозділів банку.

 5. Розробіть рекомендації про зміни, необхідні в структурі балансу
банку.
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РОЗДІЛ 5 Організація аналізу
ефективності роботи комерційного

банку

5.1. Сутність аналізу діяльності банку

Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності доз�
воляє здійснювати ефективний менеджмент як в частині управ�
ління активами і пасивами для максимізації прибутку і забез�
печення стабільного фінансового стану (фінансовий
менеджмент), так і в частині організаційного і кадрового менед�
жменту.

В силу об’єктивно домінуючої ролі фінансово – кредитних
відносин у банківському бізнесі, аналіз основних фондів, вико�
ристання трудових ресурсів і інші аналогічні напрямки аналізу
мають порівняно менше значення і не дозволяють виявити
основні резерви підвищення ефективності діяльності банку.
Таким чином, класифікація економічного аналізу в банківській
сфері включає фінансово�економічний аналіз, маркетинговий
аналіз і інвестиційний аналіз. При цьому направляюча роль
належить фінансово�економічному аналізу, що викликано на�
ступними факторами:

1) діяльність банку зосереджена в сфері розподілу й обміну;
2) банк надає послуги переважно в грошовій формі;
3) у банку не застосовні натуральні вимірники обсягу ви�

робництва і показники оцінки діяльності приймають форму
вартісних фінансових показників;

4) відсоток є основна форма оплати проведених банком
операцій як по залученню, так і по розміщенню коштів;

5) банк здійснює свою діяльність переважно на чужих гро�
шах, у той час як підприємства переважно на своїх.

6) частка активів банку іммобілізованих в основні засоби не
значна.
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Фінансово – економічний аналіз банківської діяльності
спрямований на:

– Дослідження фінансово�економічних процесів у їхньому
взаємозв’язку і взаємозумовленості;

– Розробку науково�обгрунтованих підходів до оцінки ре�
зультатів діяльності комерційного банку;

– Розвиток наукових методів і прийомів аналізу;
– Розробку нових аналітичних показників і коефіцієнтів;
– Розвиток і формалізацію інформаційного забезпечення;
– Аналітичне обґрунтування управлінських рішень, планів

і прогнозів;
– Узагальнення досвіду в області аналізу і прогнозування. [60].
Фінансово�економічний аналіз у банківській сфері – це на�

уково�практична діяльність, спрямована на збір, обробку й
інтерпретацію даних про фактори, під впливом яких виника�
ють ризики і складаються результати діяльності банку.

Ціль аналізу складається з :
– Об’єктивної оцінки результатів діяльності банку, його

поточного і перспективного фінансового становища;
– Виявлення резервів росту ринкової вартості банку, підви�

щенні ефективності використання ресурсів;
– Складання й обґрунтування бізнес�планів;
– Підготовці варіантів управлінських рішень по підвищен�

ню ефективності роботи і досягненню стратегічних задач.
Аналіз вивчає не фінансову діяльність банку, а її економічні

результати [4]. Тому під об’єктом аналізу банківської діяльності
слід розглядати результати економічних процесів, що визнача�
ють діяльність банку. Предмет аналізу – причини виникнення
і зміни результатів фінансової діяльності.

Суб’єктами аналізу виступають інсайдери банку, банківські
фахівці, менеджери різних рівнів, аналітики, аудитори, керів�
ництво банку, органи нагляду.

Комплексний фінансово�економічний аналіз у банківській
сфері діяльності є сукупністю методологічних положень, мето�
дичних прийомів, процедур і способів пізнання діяльності ко�
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мерційного банку, заснованих на принципах системності, різно�
сторонності, багатофакторності дослідження, ієрархії показників,
багатокритеріальності оцінки, узгодженості і взаємообумовле�
ності і направлених на виявлення резервів підвищення ефектив�
ності діяльності кредитної організації, розробку економічно об�
ґрунтованих рекомендацій щодо їх використання для
досягнення стратегічної мети і завдань розвитку [60].

Принцип системності в аналізі діяльності банку знаходить
свій вираз у такому:

� банківські операції розглядаються не відособлено. Перед�
бачається комплексний підхід до оцінки всієї діяльності, почи�
наючи з доцільності залучення коштів, раціонального їх розмі�
щення в активні операції, оцінки ризиків і закінчуючи
способами підвищення прибутковості банку;

� базами для порівняння служать нормативні дані і показ�
ники кращих банків;

� стратегічний аналіз передує економічним процесам, об�
’єднує елементи перспективного і попереднього аналізу, плану�
вання і управління;

� інформаційні джерела аналізу містять окрім облікових,
звітних і планових даних, дані аудиторських перевірок, про�
гнозів фахівців тощо [196].

Крім того, сам комплексний аналіз діяльності банку також
може розглядатися як система, що складається з ряду послідов�
них етапів і ряду підсистем, що виділяються залежно від блоку
питань, що вивчаються.

Складовими підготовчого етапу аналізу є: постановка мети
дослідження, підготовка і відбір інформації, визначення строків
проведення аналізу, форма завершального документа.

Попередній етап – інформаційна підготовка аналізу, вибір і
угрупування показників, комбінування декількох видів даних,
структуризація інформації.

Аналітичний етап. Вивчення окремих сторін діяльності бан�
ку (експрес�аналіз) або комплексний аналіз основних напрямів
роботи банку.
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Завершальний етап. Результати дослідження остаточно
оформлюються, підводяться підсумки, готуються прогнози і
рекомендації [258].

Блоки аналізу повинні відповідати складовим частинам
управління банком, а саме фінансовому менеджменту і органі�
заційному менеджменту банку (обґрунтування раціональних
організаційних форм побудови банку; організація системи кон�
тролю; організація системи безпеки банку; управління кадро�
вим потенціалом; управління інформаційними технологіями).

Л.Т. Гільяровська у навчальному посібнику „Комплексний
аналіз фінансово�економічних результатів діяльності банку та
його філій” виділяє наступні блоки комплексного фінансово�
економічного аналізу.

1. Аналіз макроекономічних умов функціонування комерц�
ійного банку. Ціль – визначити потенційні можливості та на�
прямки розвитку банку і його філій, розробка рекомендацій, що
мінімізують негативний вплив факторів зовнішнього середови�
ща (соціально�демографічні, економічні, природні, політичні,
науково�технічні, культурні традиції регіону).

2. Попередній огляд результатів фінансово – господарської
діяльності.

� оцінка ринкової позиції банку (його роль у грошово�кре�
дитній сфері регіону);

� спеціалізація банку;
� попередня оцінка внутрішніх результатів фінансово�госпо�

дарської діяльності банку (оцінка масштабів діяльності банку,
структура балансу, джерела формування прибутку,
відповідність виконуваних операцій задачам, поставленим ак�
ціонерами).

3. Аналіз і оцінка дотримання нормативних вимог (норма�
тиви НБУ).

4. Аналіз організаційно�технічного рівня банківських техно�
логій і виробництва. Аналіз використання засобів праці і самої
праці (оцінка структури управління, ступінь концентрації і
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спеціалізації, упровадження нових технологій, рівень автомати�
зації, технічна озброєність праці службовців).

5. Аналіз використання засобів праці. Аналіз доцільності
капітальних вкладень, ефективність використання майна.

6. Аналіз використання праці. Ріст професійного рівня пер�
соналу, зниження витрат шляхом збільшення завантаження
персоналу, оцінка кваліфікації кадрів.

7. Аналіз використання ресурсів:
� аналіз власних ресурсів банку (оцінка достатності і вар�

тості капіталу, джерел його формування);
� аналіз зобов’язань (оцінка структури і вартості позикових

і залучених коштів, термінів їх погашення).
10. Аналіз собівартості банківських послуг. Оцінка вартості

окремих банківських операцій, адекватність тарифів на послу�
ги їх фактичної вартості, оцінка мінімально припустимого рівня
рентабельності послуг.

11. Аналіз структури і якості активів. Оцінка вартості фор�
мування активу і його прибутковості з урахуванням ризику,
аналіз активів по термінах їхнього розміщення.

12. Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості. Збалан�
сованість активів і пасивів по строках, ступінь ризику операцій,
середній розмір залишків по рахунках, число клієнтів, співвідно�
шення ліквідних активів з позиковими коштами.

13. Аналіз ризиків. Кредитний ризик, ризик ліквідності, зміна
процентних ставок, ризик неплатоспроможності (банкрутства), інфля�
ційний ризик, валютний ризик, політичний ризик, ризик зловживань.

14. Аналіз доходів, витрат і прибутку. Аналіз доходів і вит�
рат по джерелах їх виникнення, оцінка залежності фінансово�
го результату від непроцентних доходів. Прибуток аналізуєть�
ся як по джерелах формування, так і по напрямках витрати.

15. Аналіз рентабельності окремих банківських послуг. Ви�
явлення найбільш прибуткових напрямків бізнесу і можливість
покриття за їхній рахунок втрат від не рентабельних послуг.

16. Аналіз податкового навантаження. Як податки впливають
на кінцеві результати фінансово�господарської діяльності банку.
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17. Аналіз рентабельності банківської діяльності. Оцінка за�
гальної рентабельності активів і капіталу банку.

18. Комплексна оцінка фінансового становища банку. Оці�
нка поточного і перспективного фінансового становища, кре�
дитоспроможності, ефективності використання наявного потен�
ціалу, резерви зміцнення фінансової стійкості банку.

19. Оцінка інвестиційної привабливості банку з погляду
інтересів його власників і акціонерів.

20. Аналіз ефективності стимулювання персоналу. Оцінка
адекватності стимулювання персоналу фактичним результатам
праці і впливу на кінцеві результати діяльності банку.

21. Комплексна оцінка фінансово�економічних результатів
діяльності банку і їх відповідності стратегії розвитку [60].

Загальну схему аналізу діяльності банку автори представля�
ють по�різному, проте в ній завжди виділяються ті або інші
складові з таких елементів (рис. 5.1.1).
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Рис. 5.1.1. Структура і зміст економічного аналізу діяльності банку
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У наведеному рисунку перший блок аналізу забезпечує
даними фахівців, які здійснюють фінансовий менеджмент, дру�
гий і третій блоки призначені для реалізації організаційного і
кадрового менеджменту.

Нині виділяються різні моделі аналізу банківської діяльності
для структуризації взаємозв’язку між основними показниками.
О.Й. Шевцова виділяє три типи моделей.

Дескриптивні моделі – носять описовий характер і найчаст�
іше використовуються для аналізу фінансового стану банківсь�
ких установ.

Ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерсь�
кої звітності. До них відносяться: побудова системи звітних
балансів, надання фінансової звітності в різних аналітичних
розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз статистичної
звітності підрозділів, а також аналіз із використанням аналітич�
них коефіцієнтів.

„Вертикальний” аналіз дозволяє оцінити статичний стан
ресурсів тобто отримати картину щодо частки кожної виділе�
ної групи в загальному обсязі на певний момент. Питома вага
характеризує роль групи.

„Горизонтальний” аналіз дозволяє оцінити динаміку за ана�
лізований проміжок часу, на підставі чого потім можна прогно�
зувати зміни [284].

Предикативні моделі – моделі прогностичного характеру.
Вони використовуються для прогнозування показників діяль�
ності підрозділів і їхнього майбутнього фінансового стану.

Нормативні моделі встановлюють нормативи показників
діяльності й аналізу відхилень фактичних даних від цих нор�
мативів [296].

Очевидно, що дві останні моделі можуть використовувати�
ся виключно в цілях внутрішнього аналізу, оскільки припуска�
ють використання даних управлінського обліку.

Для зовнішнього аналітика інформаційним забезпеченням
аналізу служать такі матеріали обліку, як баланс і звіт про при�
бутки і збитки, які не повністю, але відображають основні фак�
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ти фінансово�господарської діяльності та її результати. Якість
аналізу залежить від ступеня деталізації інформації, що містить�
ся у звітних формах. Отже, звітність, що публікується банками
дозволяє зробити тільки узагальнені висновки, які можуть ви�
явитися достатньо показовими.

Під інформаційною базою аналізу розуміється сукупність
облікових, нормативно�правових і інших обліково�аналітичних
матеріалів, що включають необхідний обсяг інформації про всі
напрямки діяльності банку для проведення комплексного еко�
номічного аналізу і прийняття на його основі обґрунтованих
управлінських рішень.

Джерела інформації для проведення аналізу.
Публічні – матеріали преси, матеріали наукових досліджень,

законодавчі і нормативні документи.
Внутрішні – акти ревізій внутрішнього аудита, дані бізнес�

плану, матеріали зборів акціонерів, засідань ради директорів.
Облікові – бухгалтерська звітність, фінансова звітність, уп�

равлінський облік, звітність по податках і зборах.
Поза�облікові – акти перевірок вищестоящих організацій і зовн�

ішнього аудита, матеріали перевірок органів державного контролю.
Основу бухгалтерської звітності складає БАЛАНС комерц�

ійного банку – відбиває стан власних, позикових і притягну�
тих ресурсів і їхнє розміщення в кредитні та інші активні опе�
рації. Має уніфіковану форму відповідно до плану рахунків.

Стан рахунків у балансі банку відоюражує в активі міру
убування ліквідності, у пасиві міру зменшення ступеня зажа�
дання.

Баланс брутто (див. таб. 5.1.1.) містить ряд регулюючих ра�
хунків.
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*!��'#"���� ��"���� � ��X ��������	�� ���%�� 5282  
*!��'#"���� ��"���� � ��X ���"���� ���%�� 262  
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)���!� �����>���� � /�����	��� ���������  2394 

��������� �����>����� � ������"���(  33288 
������������ ������"���(  1439 
��"���� ���!� �����>���  974 
Y������ ���!� ����"�����  27 
-�����
� /������* �	�� 
� "�������#  353 
�� 31 � 90 ���  3 
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Таблиця 5.1.1.
БАЛАНС БРУТТО умовного комерційного банку
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-�����
� /������* �	�� – ��������
�� 
� "�������#  1 
�� 91 � 180 ���  9 
����
� ������ ����=����� �����;�	
��� 
�� 91 � 180 ��� 796  
�� 181 �# � 1 ���� 260  
��"���� �� ������� ������ �� ������&  18 
!��=���� ����
� /������� �	���� 
�� 91 � 180 ��� 210  
�� 181 �# � 1 ���� 2910  
��"���� �� ������� ������ �� ��������& ��"����&  324 
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,����� !���� �� ��9�& �������#& 125  
-�=���� ����� ����� 
'��!��� �� �������( ��'* 29574  
'��!��� �# �����������# 13338  
&���� ������ 
'��!��� �# �����������# 118  
��"���� �� ������� "��������# ����� !�����  59 
��:� ����� 
'��!��� �� �������( ��'* 2811  
��"���� �� ������� "��������# ��9�& �����  1405 
���	�+� ������ 
�� 91 � 180 ��� 1830  
��"���� �� ������� "��������# �������� !�����  7 
��:� ���	�+� 
� "�������# 273  
��"���� �� ������� "��������# ��9�& ��������  1 
����D��� ���	�+� 
� "�������#  2993 
�� 31 � 90 ���  4845 
�� 91 � 180 ���  11341 
�� 181 �# � 1 ����  1035 
�� 1 ���� � 3 �����  5495 
C#EC&FG��" 
) !%����� �� ������& 109 339 
) ��"�!%������� /�����  21 
) ������������ �� ������ �����  53 
) ������������ �� ��"�����& ����& 1782  
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'$,  4 
) ��������	������ � ���#������ 205  
) ���������� �� ������&  9 
) ��9��� ����������  5613 
) ��9��� �!������� 102  
#	����� ��	��� ����� 
������ � ���������# 9220  
X����������# � �������� ������������� 559  
A�9� �����������# 7104  
E��	 �	�����* ��	���� 
������ � ���������#  152 
X����������# � �������� �������������  97 
A�9� �����������#  413 
-���������� ������ 498  
)��� ������������ �������  18 
>+� 973  
)��� >+�  973 
-�*��� �����
��* ������� 
$�&�� ���!����& ������� �� �������& �������#&  101 
*�������� ������� ���������� �&�  2129 
��
�
� �����
��* ������� 
,������ ���!����& ������� �� �������& �������#& 9  
,������ ���!����& ������� �� �����& ������& 19  
,������ ���!����& ������� �� ��9�& �������#& 26  
�������� ������ 
�
��� �������� ��	���� 2333  
H���
��  
'��!���� "������� ����  2166 
,����������# ���!���� 441  
�D)*� 114325 114325 

Для перетворення в баланс нетто необхідно: суми по стат�
тях обліку основних засобів і МБП зменшити на суми нарахо�
ваного зносу; прибуток зменшити на суму використання при�
бутку; фонди банку скорегувати на суми переоцінки валютних
внесків засновників; із сум по рахунках міжфіліальних розра�
хунків по пасиву відняти суми по рахунках міжфіліальних роз�
рахунків по активу (див. таб. 5.1.2.).
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Таблиця 5.1.2.
БАЛАНС НЕТТО умовного комерційного банку
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Для аналітичних цілей робиться перегрупування статей

бухгалтерського балансу (див. таб. 5.1.3.).
Таблиця 5.1.3.

УКРУПНЕНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ НЕТТО – БАЛАНС
умовного комерційного банку
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ – містить угрупован�
ня доходів і витрат по економічному змісту і дає можливість
оцінити фінансовий стан банку не тільки на звітну дату, але і
його зміну за звітний період (див. таб. 5.1.4.).

�����������# ������ ���� 
1. ��=�<� ;���*  
,������, �������� �� �����& ������& 20460 
,������ �� �����������& ��"����& 90 
*������� ����������� ������� 60 
,������, �������� �� ���"���& 780 
'��������� �&� �� �!������#& 4500 
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Методика аналізу банківської діяльності вимагає зміни шля�
хом розробки єдиної методології аналізу фінансово�економіч�
ної діяльності комерційних банків на підставі вивчення його
балансу по наступних напрямах [112].

 

�)��	�� �����5� ������* ����	�	 ;����)* ;���* 

)� #����% )� ������� )�  ���������% )� ��"���� )� �&�����%

Рис. 5.1.2. Основні напрями аналізу активів балансу комерц�
ійних банків
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Рис. 5.1.3. Комплексна оцінка пасиву балансу комерційного
банку

Вартісна структура балансу – угрупування портфелів активів
і пасивів із вказівкою середніх планованих відсоткових ставок з
їх розміщення і залучення (доходів / витрат), або тих що діють.

Аналіз вартісної структури балансу повинен вирішувати
такі завдання:

� обґрунтування необхідної прибутковості вкладень при
прогнозованій або наявній вартості залучення зобов’язань в
розрізі окремих портфелів активів і пасивів;

� визначення необхідного рівня середніх процентних ставок
за сумарним обсягом розміщених коштів і гранично припусти�
мого діапазону ставок по акумульованих ресурсах;

� обґрунтування на цій основі процентної маржі [85].
Перш ніж перейти до розгляду основних підходів до

аналізу показників діяльності банку, хотілося б звернути
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увагу на один загальнотеоретичний аспект, що безпосе�
редньо відноситься до методології аналізу банківського
балансу.

Очевидно, що початковим етапом такого аналізу виступає
угрупування окремих статей балансу в агреговані показники.
Так, у пасиві балансу завжди виділяються такі укрупнені бло�
ки, як власні, позикові і залучені кошти.

При цьому до позикових джерел відносять грошові кошти
кредиторів та інвесторів, що мобілізовані банками на міжбанк�
івському і фондовому ринках [189]. Тобто, це міжбанківські
кредити, кредити центрального банку і кошти інвесторів, вкла�
дені ними в боргові цінні папери банку.

Залучені кошти трактуються як вільні гроші вкладників,
акумульовані банком на певних умовах і на певний термін.
Таким чином, до даної категорії ресурсів відносяться внески на
термін і до запитання.

На наш погляд, дана класифікація позикових і залучених
коштів не відповідає ні економічній суті різних категорій банк�
івських пасивів, ні характеру відносин банку з контрагентами,
що забезпечують його ресурсами.

Позикові (або запозичені) кошти обумовлюють наявність
відносин позики між банком і вкладником. Ці відносини безу�
мовно виникають при запозиченні грошей на ринку міжбанкі�
вського кредиту і під час продажу боргових цінних паперів
банку. Але ці ж самі відносини пов’язують банк з клієнтом, що
передає йому свої ресурси в тимчасове користування на умо�
вах строкового внеску. Мета вкладника при цьому полягає в
отриманні процентного доходу, тому він готовий піти на ризик,
передаючи свої гроші банку. Ці ж цілі і цей же ризик мають і
банки�кредитори при міжбанківському кредитуванні, і інвесто�
ри, що купують боргові цінні папери банку.

Виходячи з цього, ми вважаємо, що оскільки відносини
позики виникають між банком і його контрагентом під час от�
римання міжбанківського кредиту, продажу боргових цінних
паперів і отримання термінового депозиту, то всі ці категорії
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ресурсів слід відносити до розряду позикових (або запозиче�
них) коштів.

У складі залучених коштів залишаються тільки вклади до
запитання, оскільки в даному випадку між банком і вкладни�
ком відносин позики не виникає. Клієнт передає свої гроші
банку не з метою отримання процентного доходу (банк, як
правило, не платить відсоток по залишках на розрахункових,
поточних і кореспондентських рахунках, а якщо і платить, то
украй незначний), а для забезпечення їх зберігання і можли�
вості здійснювати платежі у будь�який момент. Отже, тут мо�
жуть виникати відносини зберігання і обслуговування, але не
відносини позики.

Така класифікація ресурсів банку важлива і з погляду анал�
ізу (виділення платних пасивів), і з погляду управління ресур�
сами банку (підтримка необхідного рівня високоліквідних ак�
тивів).

Питання для самоконтролю
1. Розуміння економічного аналізу діяльності банку.
2. Класифікація економічного аналізу в банківській сфері.
3. Особливості фінансово – економічного аналізу у банках.
4. Направленість фінансово – економічного аналізу.
5. Цілі та принципи фінансово – економічного аналізу в банку.
6. Основи проведення комплексного фінансово – економі�

чного аналізу у банках.
7. Складові елементи комплексного фінансово – економіч�

ного аналізу у банках.
8. Процедури та етапи аналізу.
9. Джерела інформаційного забезпечення комплексного ана�

лізу діяльності банку.
10. Баланс – брутто та баланс – нетто.
11. Звіт про фінансові результати.
12. Складання аналітичного балансу банку.
Завдання для практичної роботи
За наведеними нижче даними балансу брутто, складіть ук�

рупнений аналітичний баланс.
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Для складання аналітичного балансу використовуйте на�
ступну форму.

%��$+ ���$+ 
,����� ��9�� !���� *������ "���!� � ����������	�� 

������ 
���!������	��� �����  
��������� 

,������������ ������ 

+���� ������ ������ ���!������	���  
����� ������ 

,���� � "�������# +���� ������  
������� 

�������� ����� 
����� ���>���� 

������� $�!����� 
�����  

Рекомендована література
1. Аналіз банківської діяльності / За ред. А.М. Герасимовича – К.:

КНЕУ, – 2004.
2. Гиляровская Л.Т. Паневина С.Н. Комплексный анализ финансо�

во – экономических результатов деятельности банка и его фили�
алов. – М.�С�Пб.: Питер, 2003.

3. Енгалычев А. Методы анализа стоимостной структуры банковс�
кого баланса // Банковские технологии. – 2004. – № 10. – С. 30�
34.

4. Ключников М.В. Экономико�статистический анализ структуры и
динамики показателей пассивных и активных операций коммер�
ческого банка // Финансы и кредит. – 2003. – № 12. – С. 16�23.

5. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – К.:
МАУП, 1999.

6. Парасій�Вергуненко І. Методичні аспекти стратегічного аналізу
фінансових результатів комерційного банку // Вісник НБУ. –
1999. – № 11. – С. 49�57.

7. Тимофеева З.А. Аналитическая работа в коммерческом банке //
Деньги и кредит. – 2001. – № 2. – С. 46�54.

8. Хашиева Л. Основы построения методики анализа привлеченных
ресурсов банка // Финансы и кредит. – 2005. –№ 12. – С. 48�51.

9. Шевцова Е.И., Ивашина И.В. Процессы организации управления
структурными формированиями банка. – Дн�ск: Наука и обра�
зование, 2002.



397

Розділ 5. Організація аналізу ефективності роботи комерційного банку

5.2. Система показників аналізу активів і зобов’я@
зань банку.

При аналізі активів і зобов’язань банку необхідно виріши�
ти наступні задачі: оцінити динаміку і структуру активів і зо�
бов’язань по однорідних групах; виявити зміни їх основних
якісних характеристик, що впливають на прибуток; визначити
фактори впливу на ці характеристики.

Якість активів оцінюється за наступними критеріями.
1. Ступінь ліквідності активів залежить від їхнього призна�

чення, відповідно до якого вони підрозділяються на кілька груп.
Першокласні ліквідні активи – грошові кошти в касі, на ко�

респондентських рахунках, вкладення в державні цінні папери.
Ліквідні активи – короткострокові позички, міжбанківські

кредити, факторинговые операції, вкладення в корпоративні
цінні папери.

Важкореалізовані активи – довгострокові вкладення й інве�
стиції, вкладення в статутні капітали, будинки та інше майно
банку.

Неліквідні активи – прострочені позички,.
2. Ступінь ризику активів визначає кредитоспроможність

позичальника, якість забезпечення, обсяг позички, порядок ви�
дачі і погашення, фінансова стійкість емітента цінних паперів,
умови випуску і обігу цінних паперів, котування паперів на
біржі.

3. Диверсифицированность активів – характеризує розподіл
ресурсів банку по різних напрямках розміщення, рівень захи�
щеності вкладень від зміни ринкової кон’юнктури і кредитосп�
роможності позичальників.

4. Прибутковість активів – їхня здатність приносити доход.
Розрізняють працюючі активи і непрацюючі активи.

Якість позикових коштів оцінюється на підставі терміно�
вості, вартості, диверсифицированности.

По ступені терміновості виділяють летучі або онкольні зобо�
в’язання – вклади до запитання, термінові зобов’язання – стро�
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кові вклади, міжбанківські кредити, випущені боргові зобов’я�
зання, інші зобов’язання – кредиторська заборгованість (по гос�
подарських або податкових зобов’язаннях).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ АКТИВІВ
������ ���� �������� ������� '���%%�� ������ / ������� ������ – 
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������ ������� 
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�������# ��	��� 

)��	
'����� �������� 
������� �	����� 

��"��� �� ������� ������ �� ��"����& / 
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������ �������# ��	��� 

������������� �������� 
�
����� 
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Аналіз активів і пасивів з погляду строків їх залучення –
розміщення складає основу управління грошовими потоками
банку. Головним завданням при цьому є недопущення значно�
го часового розриву між термінами і сумами погашення зобов�
’язань банку перед своїми вкладниками і термінами погашення
зобов’язань позичальників перед банком.

Зразок форми даних управлінського обліку, що використо�
вується для оцінки вартісної структури балансу та аналізу ак�
тивів і пасивів з погляду строків і вартості залучення – розмі�
щення ресурсів, подано в таблиці 5.2.1.

Таблиця 5.2.1.
Форма даних управлінського обліку

��&�1#��! �����R#��! 
�3�5�� 

��3����6 �� 
<�
�	���5 

������

3�� 

���:��
)�: 
<��	 

��3��
��6 

% 
)��	�� 
�3��:�

� 

�*5� 
����=*	

���� 

% )��	��
�3��:��

�*5� 
)��)�-

��� 

1/06 1/10 ����� 
D�, 

122   28 150000 

На підставі такої інформації можна скласти прогноз грошо�
вих потоків банку. Приклад такого розрахунку подано в таб�
лиці 5.2.2.

Таблиця 5.2.2
Аналіз грошових потоків банку

�3��-
���� 
�. 
�)�;  

<� 30 
<��	 

<� 90 
<��	 

<� 180 
<��	 

<� 
���* 

��3-
<��� 
�. 
�)�; 
	�-
<��� 

<� 30 
<��	 

<� 90 
<��	 

<� 180 
<��	 <� ���* 

% 
������ 

9% 12% 16% 20% % 
������

14% 19% 22% 25% 

���
� 

3967037 6736888 12201036 17988938 ���� 2998516 5064213 11836102 24245106 

[����� � 
����9���# 

   [����� � 
����9���# 

  

30 
��� 

3967037 2280094 2416138 1972556 30 ��� 2998516 1890150 2805897 2633020 

60 
���  

2245629 2376112 1445237 60 ���  1395976 1937036 2619832 
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90 
��� 

 2211165 2336258 1841
775 

90 ���  1778087 1844027 2593456 

120 
���  

  2216333 1404
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���  

  1738523 1580268 
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��� 
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��� 

  1698521 1567080 

180 
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��� 

   1643
862 
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��� 

   1936635 

300 
��� 

   1610
985 

300 
��� 

   2476075 

330 
��� 

   1237
568 

330 
��� 

   1808249 

360 
��� 

   1190
383 

360 
��� 

   1963258 

По горизонталі представлені суми кредитного і депозитно�
го портфелів банку, розбиті по строках їх залучення – розмі�
щення.

По вертикалі – суми, що підлягають поверненню банком
вкладникам і, відповідно, банку позичальниками, та строки цих
повернень.

Наприклад, із загальної суми депозитів (6736888 грн.), спо�
чатку позичених банком на строк до 90 днів, упродовж найб�
лижчих 30 днів повинно бути погашено 2280094 грн.; упродовж
60 днів – 2245629 грн.; упродовж 90 днів (тобто тільки що от�
римані ресурси) – 2211165 грн.

Аналогічно по строках і сумах повернення позичальника�
ми кредитів банку.

Таблиця 5.2.3
Часовий розрив грошових потоків банку по термінах
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Цей приклад ілюструє ситуацію, коли у банку в короткост�
роковому часовому інтервалі (30�120 днів) спостерігається нега�
тивний грошовий потік, пов’язаний із поверненням кредитів
позичальниками і погашенням депозитів вкладникам. Але оск�
ільки негативні суми грошового потоку по цих каналах невеликі,
то можна припустити, що вони будуть покриті перевищенням
надходження грошових коштів над їх списанням по інших на�
прямах (наприклад, по міжбанківському кредиту, незнижувани�
ми залишками по рахунках вклад до запитання тощо).

З іншого боку, у банку планується надлишок ресурсів більш
довгострокового характеру. Так, загальне перевищення надход�
жень грошових коштів над їх списанням по кредитно�депозит�
ним операціям у часовому інтервалі від 150 до 360 днів складає
4147964 грн., що є явним резервом збільшення портфеля як ко�
роткострокових, так і довгострокових кредитів.

Для аналізу грошових потоків банку і визначення ефектив�
ності його роботи по окремих напрямах бізнесу необхідна
інформація, недоступна з даних бухгалтерського обліку. Тому
як проблема аналізу, так і проблема ухвалення адекватних уп�
равлінських рішень на основі даних цього аналізу, упирається
у створення інформативної і деталізованої системи управлінсь�
кого обліку.

Приклад аналізу активів та зоблвязань банку (Вхідні дані
таблиці 5.2.4., 5.2.4(1).).

Таблиця 5.2.4.
Баланс умовного банку на початок попереднього та

поточного років
%��$+ 1999 2000 ���$+ 1999 2000 
1. 
�9�� 
�������& 
������"���� 5,67 6,29 

1. W��9��� ��9�� � 
��X 30,66 58,14 

1.1. 
���. 
��&���� 4,19 4,89 

2. $������� !������ 
"�!��'#"���# 137,68 161,14 

1.2. ���!���. 
�����  1,48 1,4 

3. 
�9�� � 
�������& 
������"���#& 5,97 2,6 

2. 
�9�� 
���>���� 247,23 383,63 

4. +���� ������ �# 
���������� 1,24 2 
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2.1. Y�. ���! " 
��&: 59,8 99,92 

4.1. ��"��� �� 
"��������# �����& 
������� 0,14 0,27 

2.1.1. '������ 
��&���� 43,6 77,05 

5. 
������ 
"�!����������	 109,84 222,51 

2.1.2. $���"��� 
%�. ���! 16,2 22,87 

5.1. �������� 
"�!����������	 100,89 215,98 

2.2. ,����� 
/�". ���! " ��&: 187,43 283,71 

5.1.1. 
����� %�. 
���!�� 84,42 191,24 

2.2.1. ,���� 
� "�������# 49,31 75,6 

5.1.2. 
����� /�". 
���!��  4,84 12,18 

2.2.2. �������� 
����� 138,12 208,11 

5.1.3. ���!���. 
����� 11,63 12,56 

3. $�&�� 
���!����& 
������� 0,01 0,01 

5.2. '���������� 
������� 
"�!����������	 8,95 6,53 

4. ,���Z��� 
!������ 
"�!��'#"���# 16,79 30,38 

6. ,������ 
����&����� 4,12 5,21 

5. A�9� 
"�!��'#"���# 8,62 7,35 6.1. �������� 0,48 0,93 
6. ��"��� �� 
�!�����	��� 
"�!�����������    6.2. '���������� 3,64 4,28 
����5 
��;�	'����: 278,32 427,66 

7. 
�9�� ������� 
� ��"��� 0,21 0,13 

+��)�� ��7��    
8. ��"���� �� 
������ �� ������& 10,88 15,32 

7. ��������� 
������� � �.�. 0,75 0,75 

9. *������ "���!� � 
����������	�� 
������ 18,65 20,85 

7.1. )������� 
����( 0,7 0,7 

10. $������������ 
�������# � ����� 
������  4,1 3,27 

7.2. 
'������������ 
����( 0,05 0,05 

10.1. ��"��� �� 
"��������# �����& 
������� 0,88 0,81 

8. ��������� 
�&� 0,83 0,83 

11. ,������ 
���!����& ������� 0,36 0,51 

9. ���� � 
���!���� 24,2 33,08 12. A�9� ������ 5,57 5,47 
10. '��������� 
�������& 
"���!�� 2,5 2,56 

13. ����	� 	):�
� 
;�*��� 318,41 481,83 
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11. '��!���� "������� ���� 14,67 15,2    
12. ��"�������� ���!���� 14,15 14,57    
13. ����"�������� ���!���� 0,52 0,63    
14.,������ � ��"���, Z� ������%�	 
�� ������ ��9�� 0,61 0,08 

   

15. �	���� �+�	��* ��:
�� � 
��*������� ������ 40,09 54,17 

   

16. %�)�	� *):�
� ;�*��� 318,41 481,83    

�������� ��� �����������# ������ 1999 2000 
����5��� 	�<)����     
1. ��"��Z���# ��9��� � !����& 3,37 5,98 
2. 
����� ���>���� 24,84 42,46 
3. P�"��� 0,01 0,01 
4. +���� ������ " /��������� �&��� 26,08 24,1 
5. A�9� ������ 0,1 0,15 
6. ����5 ����3���� <�=�<� 54,4 72,7 
����G3�� 	�<)����    
7. '�"����� ��9�� !����� 0,3 0,39 
8. $���"��� ���>���� 47,09 42,85 
9. ������� "�!��'#"���# (���. ������) 0,81 0,57 
10. '� ������� ����� 0,66 0,78 
11. ����5 )���G3�� 	�<)���� 48,86 44,59 
12. 1�)�� ����3���� <�=�<� (G�)��� 	 ����G��= <�=�<�=) 5,54 28,11 
13. 
�������� �&�� 4,43 7,14 
14. 
�������� ������� 0,23 0,22 
15. 1�)��( ��5�)�(��( <�=�< (G�)��� 	 ����G��= <�=�<�=) 4,2 6,92 
��7� ��3����(�� <�=�<�    
16. $�&�� �� �������#& " ���"����% ���%��% 25,33 6,83 
17. 
�����# – ����� �����& ������� � ����. ������� 8,41 13,52 
18. *������� ������ 0 0,02 
19. A�9� ������� �&�� 22,95 24,56 
20. ����5 ��7� ��3����(�� <�=�<� 56,69 44,93 
21. %���G�� <�=�<� 66,43 79,96 
��7� ��3����(�� 	������    
22. ,������ �� ������ ����� 12,76 20,48 
23. �������������� ������� 20,36 28,93 
24. ,������ �� ������� – ������ �����& ������� � ����. 
������� 8,72 3,49 

 

Таблиця 5.2.4(1).
Звіт про доходи та видатки умовного банку на початок

попереднього та поточного років
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25. A�9� ������� ������� 4,74 5,72 
26. �):�
� ��7� ��3����(�� 	������ 46,58 58,62 
27. 1�)�� ����G�� <�=�<� <� 4��5*	���� �3�3�	�	 � )����� 
��<����	 (������ �������& �&���) 19,85 21,34 
28. )���� ��"���� �� ������� 5,59 5,09 
29. )���� ��"���� �� �����& ������& 0,31 -0,21 
30. )���� ��9�& ��"����� 0,01 -0,01 
31. 1�)�� ����G�� <�=�<� ;3� �;���* �3�3�3<;�G3��= 
<�=�<�	 (������ �����& �&��� � /��������# ��"�����) 13,94 16,47 
32. ������!����� �&�� "� ���#���� ������!�����& 
������ 0 0 
33. 1�)��( <�=�< <� 	������ ��<����	 13,94 16,47 
34. '����� �� ���!���� (������ ������ � ������� �&�� � 
�������������#) 5,57 3,76 
34�. ������!����� ������� ����# �������������# 0 0 
35. %��;*��� �� �	����( �3���< (������ �������& �&���) 8,37 12,71 

Аналіз структури та динаміки активів банку (таб. 5.2.5.).

Таблиця 5.2.5.
Аналіз структури і динаміки активів банку

���� ��������� !������ ,�&�����# �����������# ������ 1999 2000 1999 2000 �!�. ���. 
1. W��9��� ��9�� � ��X 30,66 58,14 9,63% 12,07% 27,48 189,6% 
2. $������� !������ 
"�!��'#"���# 137,68 161,14 43,24% 33,44% 23,46 117,0% 
3. 
�9�� � �������& 
������"���#& 5,97 2,6 1,88% 0,54% -3,37 43,6% 
4. T���� �������# � ����� 
������ (4.1.- 4.2.) 1,1 1,73 0,35% 0,36% 0,63 157,3% 
4.1. +���� ������ �# 
���������� 1,24 2 0,39% 0,42% 0,76 161,3% 
4.2. ��"��� �� "��������# 
�����& ������� 0,14 0,27 0,04% 0,06% 0,13 192,9% 
5. 
������ "�!����������	 109,84 222,51 34,50% 46,18% 112,7 202,6% 
5.1. �������� 
"�!����������	 100,89 215,98 31,69% 44,82% 115,1 214,1% 
5.1.1. 
����� %�. ���!�� 84,42 191,24 26,51% 39,69% 106,8 226,5% 
5.1.2. 
����� /�". ���!��  4,84 12,18 1,52% 2,53% 7,34 251,7% 
5.1.3. ���!���. ����� 11,63 12,56 3,65% 2,61% 0,93 108,0% 
5.2. '���������� ������� 
"�!����������	 8,95 6,53 2,81% 1,36% -2,42 73,0% 
6. ,������ ����&����� 4,12 5,21 1,29% 1,08% 1,09 126,5% 
6.1. �������� 0,48 0,93 0,15% 0,19% 0,45 193,8% 
6.2. '���������� 3,64 4,28 1,14% 0,89% 0,64 117,6% 
7. 
�9�� ������� � ��"��� 0,21 0,13 0,07% 0,03% -0,08 61,9% 
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8. ��"���� �� ������ �� 
������& 10,88 15,32 3,42% 3,18% 4,44 140,8% 
9. T���� ������� 
"�!����������	 ��.5-��.8 98,96 207,19 31,08% 43,00% 108,2 209,4% 
10. *������ "���!� � 
����������	�� ������ 18,65 20,85 5,86% 4,33% 2,2 111,8% 
11. T���� ������������ 
�������# � ����� ������ 
(��.11.1-��.11.2) 3,22 2,46 1,01% 0,51% -0,76 76,4% 
11.1 $������������ 
�������# � ����� ������  4,1 3,27 1,29% 0,68% -0,83 79,8% 
11.2. ��"��� �� "��������# 
�����& ������� 0,88 0,81 0,28% 0,17% -0,07 92,0% 
12. ,������ ���!����& 
������� 0,36 0,51 0,11% 0,11% 0,15 141,7% 
13. A�9� ������ 5,57 5,47 1,75% 1,14% -0,1 98,2% 
14. D����� ����� 306,5 465,43 96,26% 96,60% 158,9 151,9% 
15. D����� !����� 318,4 481,83 100% 100% 163,4 151,3% 

Активи нетто = Активи брутто (318,4) – Резерв під знецінення
цінних паперів (0,14) – Резерви на втрати по кредитах (10,88) –
Резерв під знецінення довгострокових цінних паперів (0,88) = 306,5

Таблиця 5.2.6.
Аналіз якості активів банку

*��������� �����������# ������ 1999 2000 
�!�. ���. 

1. D����� !����� 318,4 481,83 163,43 151,33
% 

2. D����� !����� �&��� 244,12 382,52 138,4 156,69
% 

3. $��# ����%%��& ������� 76,67% 79,39% 2,72%  
4. A���!���"����� ������ 74,28 99,31 25,03 133,70

% 
5. P������ ������ 174,31 221,88 47,57 127,29

% 
6. '������� ��"��� ���������� 36,63 60,74 24,11 165,82

% 
7. ,������� ��"��� ���������� 137,68 161,14 23,46 117,04

% 
8. $��# ���������� ��"���� � 
�&���& ������&  

56,40% 42,13% -
14,27% 

 

9. $�&�����	 �������& ������	 25,29% 20,22% -5,07%  
10. $�&�����	 �������� " ���. 
���. �������� 

18,94% 14,96% -3,99%  

11. �����!��	����	 ������� �� 
���!���� � �����������# 

4,38% 3,42% -0,96%  

12. �����!��	����	 ����%%��& 
������� �� ���!���� � 
�����������# 

5,71% 4,31% -1,40%  
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Активи брутто доходні = Державні боргові зобов’язання
(137,68) + Строкова кредитна заборгованість (100,89) + Дов�
гострокові вкладення в цінні папери (4,1) + Цінні папери для
перепродажу (1,24) + Кошти передані в лізинг( 0,21) + =
244,12

Імобілізовані активи = Грошові кошти в НБУ (30,66) +
Кошти в кредитних організаціях (5,97) + Прострочена кредит�
на заборгованість (8,95) + Відсотки нараховані прострочені
(3,64) + Відсотки нараховані строкові (0,48) + Основні засоби
і нематеріальні активи (18,65) + Витрати майбутніх періодів
(0,36) + Інші активи (5,57) = 74,28

Ліквідні активи = (Первиннй резерв ліквідності: Грошові
кошти в НБУ (30,66) + Кошти в кредитних організаціях (5,97))
+ (Вторинний резерв ліквідності: Державні боргові зобов’язан�
ня(137,68)) = 174,31

Доходність кредитних вкладень = [Отримані відсотки по
кредитам клієнтам (Таблиця 5.2.4(1)) 24,84 / Кредитна забор�
гованість за винятком міжбанківського кредиту (109,84 –
11,63)]* 100% = 25,29%

Доходность операцій з держ. цін. паперами = [Отримані
відсотки по цінним паперам з фіксованим доходом (Таблиця
5.2.4(1)) (26,08) / Державні боргові зобов’язання (137,68)]*
100% = 18,94%

Рентабельність активів по прибутку до оподаткування
= [Чистий доход до виплати податків (Таблиця 5.2.4(1)) (13,94)
/ Активи брутто (318,4) )]* 100% = 4,38%

Рентабельність працюючих активів по прибутку до опо?
даткування = [Чистий доход до виплати податків (Таблиця
5.2.4(1)) (13,94) / Активи брутто доходні (244,12)]* 100% =
5,71%

Усього власних коштів з урахуванням резервів = Усього
власних коштів (Таблиця 5.2.8.) + Резерви під знецінення держ.
цінних паперів (Таблиця 5.2.5.) + Резерви на втрати по креди�
тах (Таблиця 5.2.5.)

40,09 = 28,19 + 0,14 + 0,88 + 10,88
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$������� !������ 
"�!��'#"���# 


������ 
�������# 

,�&�����# 
���!��������� �����������# 

������ 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
D 1 2 3 4 5 6 

X������ �!�#� 
������	 1000 1000 1000 1000     
�������� 
���!��������	 18,94% 14,96% 25,29% 20,22% 6,35% 5,27% 
*!�#� �&��� �� 
������ ���� 
������	 189,42 149,56 252,93 202,24     
'����� �� 
���!����           

 �� ������ 15% 28,41 22,43        
 �� ������ 38%    96,11 76,85     

T����� �&� 
����# 
�������������# 161,01 127,13 156,81 125,39     
T���� 
���!��������	 
����# 
�������������# 16,10% 12,71% 15,68% 12,54% -0,42% -0,17% 

Таблиця 5.2.7
Порівняльний аналіз прибутковості державних зобов’я?

зань і кредитних вкладень

Таблиця 5.2.8.
Анализ структуры и динамики пассивов банка

�����������# ������ ���� ��������� !������ -
!����� 

,�&�����# 

 1999 2000 1999 2000 �!�. ���. 
D 4 5 6 7 8 9 

��;�	'������       
1. 
�9�� �������& 
������"���� 

5,67 6,29 1,78% 1,31% 0,62 111% 

1.1. 
���. ��&���� 4,19 4,89 1,32% 1,01% 0,7 117% 
1.2. ���!���. ����� 1,48 1,4 0,46% 0,29% -0,08 95% 
2. 
�9�� ���>���� 247,23 383,63 77,65% 79,62% 136,4 155% 
2.1. %����. ���! " ��&: 59,8 99,92 18,78% 20,74% 40,12 167% 
2.1.1. '������ ��&���� 43,6 77,05 13,69% 15,99% 33,45 177% 
2.1.2. $���"��� %�. ���! 16,2 22,87 5,09% 4,75% 6,67 141% 
2.2. ,����� /�". ���! " 
��&: 

187,43 283,71 58,86% 58,88% 96,28 151% 

2.2.1. ,���� � 
"�������# 

49,31 75,6 15,49% 15,69% 26,29 153% 
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2.2.2. �������� 
����� 

138,12 208,11 43,38% 43,19% 69,99 151% 

3. $�&�� 
���!����& ������� 

0,01 0,01 0,00% 0,00% 0  

4. ,���Z��� 
!������ 
"�!��'#"���# 

16,79 30,38 5,27% 6,31% 13,59 181% 

5. A�9� 
"�!��'#"���# 

8,62 7,35 2,71% 1,53% -1,27 85% 

6. ��"��� �� 
�!�����	��� 
"�!����������� 

  0,00% 0,00% 0  

����5 ��;�	'����: 278,32 427,66 87,41% 88,76% 149,3 154% 
+��)�� ��7��   0,00% 0,00% 0  
7. ��������� 
������� � �.�. 

0,75 0,75 0,24% 0,16% 0  

7.1. )������� ����( 0,7 0,7 0,22% 0,15% 0  
7.2. '������������ 
����( 

0,05 0,05 0,02% 0,01% 0  

8. ��������� �&� 0,83 0,83 0,26% 0,17% 0  
9. ���� � 
���!���� 

24,2 33,08 7,60% 6,87% 8,88 137% 

10. '��������� 
�������& "���!�� 

2,5 2,56 0,79% 0,53% 0,06 102% 

11. '��!���� 
"������� ���� 

14,67 15,2 4,61% 3,15% 0,53 104% 

12. ��"�������� 
���!���� 

14,15 14,57 4,44% 3,02% 0,42 103% 

13. 
����"�������� 
���!���� 

0,52 0,63 0,16% 0,13% 0,11 121% 

14.,������ � 
��"���, Z� 
������%�	 �� 
������ "���!� 

0,61 0,08 0,19% 0,02% -0,53 13% 

15. X�	��� ������& 
��9��� 

28,19 37,77 8,85% 7,84% 9,58 134% 

16. G	���� �+�	��* 
��:
�� � 
��*������� 
������ 

40,09 54,17 12,59% 11,24% 14,08 135% 

17. %�)�	� *):�
� 
;�*��� 

318,41 481,83 100,00% 100,00% 163,4 151% 
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Платні зобов’язання = Міжбанк. кредит + Депозити юр.
осіб + Внески фіз. осіб + Випущені боргові зобов’язання.

221,9 = 1,48+16,2+187,43+16,79
Строкові зобов’язання = Міжбанк. кредит + Депозити юр.

осіб + Строкові вклади фіз.осіб + Випущені боргові зобов’язан�
ня + Інші зобов’язання.

181,21 = 1,48+16,2+138,12+16,79+8,62
Зобов’язання до запитання = Корр. рахунки + Поточні ра�

хунки юр.осіб + Вклади до запитання фіз.осіб.
97,1 = 4,19 + 43,6 + 49,31
Коэф. Ефективності використання позикових коштів у

кредитних операціях = Разом зобов’язань / Кредитна заборго�
ваність.

253,4% = (278,32 / 109,84 (Таблиця 5.2.5.) )*100%
Коэф. Ефективності використання строкових позикових

коштів у кредитних операціях = Разом строкових зобов’язань
/ Кредитна заборгованість.

164,98% = (181,21 / 109,84)*100%
Середня вартість пасивів брутто = Разом сплачені відсот�

ки (Таблиця 5.2.4(1)) / Пасиви брутто
15,34% = (48,86 / 318,41)*100%
Середня вартість позикових пасивів = Разом сплачені відсот�

ки відсотки (Таблиця 5.2.4(1))/ Зобов’язання
17,56% = (48,86 / 278,32)*100%

Середня вартість МБК = % по кредитам банків (Таблиця
5.2.4(1)) / Міжбанк. Кредит

20,27% = (0,3 / 1,48)*100%
Середня вартість депозитів = Сплачені % по депозитам

клієнтів (Таблиця 5.2.4(1)) / (Депозити юр. осіб + Строкові
вклади фіз.осіб.)

30,51% = (47,09 / (16,2 + 138,12))
Середня вартість боргових зобов’язань = % по боргові зо�

бов’язання (цін. папери ) (Таблиця 5.2.4(1)) / Випущені боргові
зобов’язання.

4,82% = (0,81 / 16,79)*100%.
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Таблиця 5.2.9.
Аналіз використання зобов’язань

���� ,�&�����# �����������# ������ 1999 2000 �!�. ���. 
1. )�!��'#"���# ��	��� 278,32 427,66 149,34 153,7% 
2. '����� "�!��'#"���# 221,9 338,36 116,46 152,5% 
2.1. T����� ������& "�!��'#"��	 79,73% 79,12% -0,61%  
3. *!�#� ��������& "�!��'#"��	 181,21 270,11 88,9 149,1% 
3.1. T����� ��������& 
"�!��'#"��	 � �������& 

65,11% 63,16% -1,95%  

4. *!�#� "�!��'#"��	 � 
"�������# 

97,1 157,54 60,44 162,2% 

4.1. T����� "�!��'#"��	 � 
"�������# � �������& 

34,89% 36,84% 1,95%  

5. 
��/. ��������� "�!��'#"��	 
(��. 4/��.3) 

53,58% 58,32% 4,74% 108,8% 

6. 
��/. �/���������� 
�����������# ��"�����& "���!�� 
�# �������& �������� 

253,4% 192,2% -61,19% 75,9% 

6.1. 
��/. �/���������� 
�����������# ���������& 
��"�����& ��9��� �# �������& 
�������� 

164,98% 121,39
% 

-43,58% 73,6% 

7. �����# �������	 ������� 
!����� 

15,34% 9,25% -6,09% 60,3% 

7.1. �����# �������	 "�!��'#"��	 17,56% 10,43% -7,13% 59,4% 
7.2. �����# �������	 ��
 20,27% 27,86% 7,59% 137,4% 
7.3. �����# �������	 
���>���	��& "�!��'#"��	 

30,51% 18,55% -11,96% 60,8% 

7.4. �����# �������	 !������& 
"�!��'#"��	 

4,82% 1,88% -2,95% 38,9% 

Питання для самоконтролю
1. Критерії оцінки якості активів: ступень ліквідності, ступень ри�

зику, диверсифікованість активів, прибутковість активів.
2. Підходи до використання ресурсних джерел при формуванні

портфелю активів. Фінансові коефіцієнти, характеризуючи якість
активів банку.

3. Структура зобов’язань банку.
4. Рівень стабільності зобов’язань.
5. Фінансові коефіцієнти, характеризуючи якість пасивів банку.
6. Відповідність активів та пасивів за строками та сумами.
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Завдання для практичної роботи
За наведеними даними балансу:
1. Розрахувати та оцінити динаміку змін статей активу балансу

банку.
2. Розрахувати активи нетто та брутто.
3. Проаналізувати активи та розрахувати фінансові коефіцієнти за

наведеною формою.
4. Зробити порівняльний аналіз прибутковості державних зобов’я�

зань та кредитів.
5. Розрахувати та оцінити динаміку змін статей пасиву балансу

банку.

1. Використовуючи наведені дані, заповнити порожні гра�
фи таблиці 1.

2. Використовуючи дані попередньої таблиці та дані про
доходи банку, розрахувати фінансові коефіцієнти та заповни�
ти таблицю 2.

Таблиця 1.

���� ��������� 
!������ 

,�&�-
����# 

�����������# ������ 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

�!
�.

 

��
�

. 

1. W��9��� ��9�� � ��X 23,06 38,26 78,01      
2. $������� !������ 
"�!��'#"���# 128,77 146,59 175,7  

    
3. 
�9�� � �������& 
������"���#& 7,88 4,06 1,14  

    
4. T���� �������# � ����� 
������  

    
    

4.1. +���� ������ �# 
���������� 1,41 1,08 2,93  

    
4.2. ��"��� �� "��������# 
�����& ������� 0,18 0,1 0,43  

    
5. 
������ "�!����������	 55,72 163,96 281,0      
5.1. �������� "�!����������	 44,52 157,26 274,7      

5.1.1. 
����� %�. ���!�� 35,42 133,43 249,0      
5.1.2. 
����� /�". ���!�� 4,01 5,66 18,69      
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5.1.3. ���!���. ����� 5,09 18,17 6,95      
5.2. '���������� ������� 
"�!����������	 11,2 6,7 6,35  

    
6. ,������ ����&����� 2,73 5,51 4,93      
6.1. �������� 0,27 0,69 1,18      
6.2. '���������� 2,46 4,82 3,75      

7. 
�9�� ������� � ��"��� 0,25 0,17 0,09      

8. ��"���� �� ������ �� ������& 8,46 13,29 17,3
4 

 
    

9. T���� ������� "�!����������	         
10. *������ "���!� � 
����������	�� ������ 

17,3
9 19,9 21,8  

    
11. T���� ������������ 
�������# � ����� ������  

    
    

11.1 $������������ �������# � 
����� ������  3,15 5,04 1,49  

    
11.2. ��"��� �� "��������# 
�����& ������� 0,69 1,08 0,54  

    
12. ,������ ���!����& ������� 0,17 0,54 0,47      
13. A�9� ������ 4,75 6,38 4,55      
14. D����� �����         
15. D����� !�����         

������ �&��� 1999 2000 2001 
1. '������� �� ������� ���>���� 24,84 42,46 45,66 
2. '������� �� ����� ������� " 
/��������� �&��� 26,08 24,1 27,94 
3. T����� �&� � ������ ������� 8,37 12,71 12,96 

Таблиця 2.

,�&�����# �����������# ������ 1999 2000 2001 
�!�. ���. 

1. D����� !�����      
2. D����� !����� �&���      
3. $��# ����%%��& �������      
4. A���!���"����� ������      
5. P������ ������      
6. '������� ��"��� ����������      
7. ,������� ��"��� ����������      
8. $��# ���������� ��"���� � 
�&���& ������&  

     

 



413

Розділ 5. Організація аналізу ефективності роботи комерційного банку

9. $�&�����	 �������& ������	      
10. $�&�����	 �������� " ���. ���. ��������      
11. �����!��	����	 ������� �� ���!���� � 
�����������# 

     

12. �����!��	����	 ����%%��& ������� �� ���!���� 
� �����������# 

     

 
  3. Використовуючи наведені дані, заповнити порожні гра�
фи таблиць 3 та 4.

Таблиця 4

'D�Q, ���� ,�&�����# 
��;�	'������ 1999 2000 2001 �!�. ���. 
1. 
�9�� �������& ������"���� 3,69 7,65 4,94   
1.1. 
���. ��&���� 2,17 6,21 3,58   
1.2. ���!���. ����� 1,52 1,44 1,36   
2. 
�9�� ���>���� 189,94 304,52 462,73   
2.1. %����. ���! " ��&: 41,67 77,93 121,91   
2.1.1. '������ ��&���� 29,7 57,5 96,6   
2.1.2. $���"��� %�. ���! 11,97 20,43 25,31   
2.2. ,����� /�". ���! " ��&: 148,27 226,59 340,82   
2.2.1. ,���� � "�������# 41,61 57 94,2   
2.2.2. �������� ����� 106,66 169,59 246,62   
3. $�&�� ���!����& ������� 0,01 0,01 0,01   
4. ,���Z��� !������ 
"�!��'#"���# 

7,81 25,77 35   

5. A�9� "�!��'#"���# 11,03 6,2 8,51   
6. ��"��� �� �!�����	��� 
"�!����������� 

 0,01    

����5 ��;�	'����:      
+��)�� ��7��      
7. ��������� ������� � �.�. 0,75 0,75 0,75   
7.1. )������� ����( 0,7 0,7 0,7   
7.2. '������������ ����( 0,05 0,05 0,05   
8. ��������� �&� 0,83 0,83 0,83   
9. ���� � ���!���� 20,49 27,9 38,26   
10. '��������� �������& "���!�� 2,52 2,48 2,63   
11. '��!���� "������� ���� 15,39 13,94 16,47   
12. ��"�������� ���!���� 14,86 13,44 15,7   
13. ����"�������� ���!���� 0,53 0,5 0,77   
14.,������ � ��"���, Z� 
������%�	 �� ������ "���!� 

1,62 -0,41 0,56   

15. X�	��� ������& ��9���      
16. G	���� �+�	��* ��:
�� � 
��*������� ������ 

     

17. %�)�	� *):�
� ;�*���      
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Аналіз використання зобов’язань

�����������# ������ 199
9 

200
0 

200
1 

,�&�����# 

1. )�!��'#"���# ��	���    D!�. ,��. 
2. '����� "�!��'#"���#      
2.1. T����� ������& "�!��'#"��	      
3. *!�#� ��������& "�!��'#"��	      
3.1. T����� ��������& "�!��'#"��	 � 
�������& 

     

4. *!�#� "�!��'#"��	 � "�������#      
4.1. T����� "�!��'#"��	 � "�������# � 
�������& 

     

5. 
��/. ��������� "�!��'#"��	 (��. 4 
/��.3) 

     

6. 
��/. �/���������� �����������# 
��"�����& "���!�� �# �������& 
�������� 

     

6.1. 
��/. �/���������� �����������# 
���������& ��"�����& ��9��� �# 
�������& �������� 

     

7. �����# �������	 ������� !�����      
7.1. �����# �������	 "�!��'#"��	      
7.2. �����# �������	 ��
      
7.3. �����# �������	 ���>���	��& 
"�!��'#"��	 

     

7.4. �����# �������	 !������& 
"�!��'#"��	 
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2. Гиляровская Л.Т. Паневина С.Н. Комплексный анализ финансо�

во – экономических результатов деятельности банка и его фили�
алов. – М.�С�Пб.: Питер, 2003.

3. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: теория и прак�
тика. – М.: ОАО Экономика, 1997.

4. Купчинский В.А., Улинич А.С. Система управления ресурсами
банка. – М.: Экзамен, 2000.

5. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом
банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996.
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6. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого бан�
ка. – М.: Финансы и статистика, 1997.

7. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках /Пер.
с англ./ Под. ред Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. – М.: Catallaxy,
1994.

8. Фетисов Г. Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые
системы ее оценки. – М.: Финансы и статистика, 1999.

9. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.:
ИНФА�М, 1996.

10. Шеремет А.Д, Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммер�
ческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2000.

5.3. Аналіз фінансових результатів
діяльності банку.

Оцінка фінансових результатів проводиться з наступними
цілями: оцінити фінансові результати в цілому, а також по ок�
ремих послугах; визначити вплив зовнішніх і внутрішніх фак�
торів на рівень досягнутих фінансових результатів; виявити
важелі впливу на прибутковість і виявити резерви їх росту;
спрогнозувати тенденцію зміни фінансових результатів; об�
ґрунтувати систему заходів щодо підвищення ефективності
роботи банку.

Під крапкою беззбитковості розуміють мінімально припус�
тимий доход, при якому банк не отримає прибуток, але і не
здобуде збитків.

МДД = Ру.по / ((Д – Ру.пер)/Д), де
МДД – мінімально припустимий доход;
Ру.по – умовно постійні витрати;
Ру.пер – умовно перемінні витрати;
Д – доход.
Або:
МДД = (Ру.по / З) х А раб, де
З – зобов’язання банку;
А роб – працюючі активи.
Може розраховується показник нульової маржі банку:



Організація діяльності комерційного банку

416

М0 = ((Рн – Дн) / Ароб)) х 100, де
Рн – непроцентні витрати банку;
Дн – непроцентні доходи банку
Або:

М0 = (Р – Ддоп) / Ароб)) х 100, де
Р – витрати банку за звітний період;
Ддоп – додаткові доходи, не зв’язані з основною діяльністю

банку, але частково покриваючі його витрати.
Показник Запас фінансової міцності показує рівень знижен�

ня сукупного доходу, який може витримати банку без погрози
для стійкості фінансового становища.

ЗПФ = (1 – (Ру.по / (Д – Ру.пер )) х 100.
Оцінка ефективності результатів діяльності банку.
Оцінка ефективності результатів діяльності банку може про�

водитися на декількох рівнях: рівень окремих послуг і напрямків
діяльності, рівень структурних підрозділів, рівень банку в цілому.

Прибутковість активів це синтетичний показник, що харак�
теризує здатність активів банку приносити доход. Він скла�
дається з ряду факторів: обсяг активів і частка в них працюю�
чих активів; професіоналізм співробітників; ефективність
керування і схильність до ризику. При розрахунку ефектив�
ності активних операцій використовується показник рента�
бельності, розрахований по різних елементах доходу і прибут�
ку і характеризующий реальний прибуток, отриманий за
визначений період.

Оцінка ефективності пасивних операцій зводиться до роз�
рахунку вартості залучення коштів з урахуванням іммобілізації
їх частини у ліквідні активи й обов’язкові резерви.

iреал j = (iноминал j / 100 – Nj) х 100, де
iреал j = реальна вартість залучення j�го виду ресурсів;
iноминал j – номінальна вартість залучення j �го виду ресурсів;
Nj – норма обов’язкових резервів по j�му виду ресурсів.
По завершенні розрахунків прибутковості сукупних активів

і вартості пасивів проводиться зіставлення зазначених показ�
ників у динаміці за ряд періодів.
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Оцінка прибутковості діяльності банку в цілому будується
на аналізі факторів, що викликали зміну прибутковості. Існу�
ють наступні варіанти розрахунку рентабельності банку.

RОЕ = П’ / КК, де
RОЕ – рентабельність статутного капіталу;
П’ – прибуток за звітний період після оподатковування й

інших платежів із прибутку;
КК – статутний капітал банку.
Факторний аналіз рентабельності капіталу банку

здійснюється з використанням формули Дюпона:
RОЕ = П’ / СК = (П’ / А) х (А / СК) = (П’ / Д) х (Д / А)

х (А / СК), де
А – активи; Д – доходи; СК – власний капітал.
Або:

RОЕ = П? / СК = (П? / П) х (П / Д) х
(Д / А) х (А / СК), де

П – чистий доход до виплати податку на прибуток.
Модель Гордона. Загальна рентабельність = D1 / K0 + (K1

– K0)/K0, де
D1 – дивіденди на кінець року;
K0 – ціна покупки акцій банку;
K1 – ціна продажу акцій банку.

Основні показники оцінки фінансових результатів
діяльності банку

���. �������� ������ 
� 
�������������! ������ 
	����'�	��� 

('�������� ������� �� ������& 
"�!��'#"���#& – '��������� �&� �� 
������	 � ������� ����� ������) / 
('��������� �&� ��	��� – '��������� 
�&� �� ������	 � ������� ����� 
������) 

���. #
�������7��� 
����������� � 
��������� 
������ 


�������� �&�� / ��������� �&�� 

#
�������7��� 
�������� 
������� � ������ 

'�������� �&�� / '�������� ������� 

���. Y���������� ������ $�&�� ��	��� / ,������ ��	��� 
���. +	��	������� 
������� 
������ 


�������� �&�� / ,������ ��	��� 

���. *����������� ������� �� 
��������� �
����� �
�������� 

(��� ������ ����� + A�9� ������� �� 
"���� ������� ��������#) / $�&�� ��	��� 
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���. #�������� 
������� T����� �&� �� �������& �������#& / 
'��!���� ��	��� 
T����� �&� �� �������#& " ������� 
�������� / '��!���� ��	��� 

����	���� ������ 
�������� ���=� 
Z���� 
������� ���=� T����� ���������� �&� / �����# 

�������	 ����%%��& ������� 
Z���� �
������� ���=� T����� ������������ �&� / �����# 

�������	 ����%%��& ������� 
��R�. *�����7���� �������� 
�
����� 

(������� ������� – $������� �&��) / 
'���%%�� ������ 

#��[? ('�������� �&�� / '���%%�� ������) – 
('�������� ������� / "�!��'#"���#) 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬ?

НОСТІ БАНКУ

)������� ������������ '��!���� / ������� ������� 
������������ ������� '��!���� / ������ 
������������ ��
����� '��!���� / 
������ 
���. ��
�����	���� 
������� ,����� ��9�� / *�������� ��������� 

/�� 
�������� �� ����! ('��!���� – $������ "� 

��������������� ����#��) / 
��	����	 
"�������& ����� 

\������� ����� ������� ���� ����( / '��!���� �� ����% 
?�������� 
������������ ����� $������, Z� ���#��%�	 ������� / 

������� ���� ����( 

Таблиця 5.3.1.
Аналіз структури і динаміки прибутку банку

�������� ��� '����� ���� � 
����� 

,�&�����# 
�����������# ������ 

1999 2000 1999 2000 �!�. ���. 
����5��� 	�<)����       
1. ��"��Z���# ��9��� 
� !����& 

3,37 5,98 6,2% 8,2% 2,61 177,4% 

2. '�"���� ���>���� 24,84 42,46 45,7% 58,4% 17,62 170,9% 
3. P�"��� 0,01 0,01 0,0% 0,0% 0 100,0% 
4. +���� ������ " 
/��������� �&��� 

26,08 24,1 47,9% 33,1% -1,98 92,4% 
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5. A�9� ������ 0,1 0,15 0,2% 0,2% 0,05 150,0% 
6. ����5 ����3���� 
<�=�<� 

54,4 72,7 100,0% 100,0% 18,3 133,6% 

����G3�� 	�<)����       
7. )���"����� ��9�� 
!����� 

0,3 0,39 0,61% 0,87% 0,09 130,0% 

8. $���"��� ���>���� 47,09 42,85 96,38% 96,10% -4,24 91,0% 
9. ������� "�!��'#"���# 
(���. ������) 

0,81 0,57 1,66% 1,28% -0,24 70,4% 

10. '� ������� ����� 0,66 0,78 1,35% 1,75% 0,12 118,2% 
11. ����5 )���G3�� 
	�<)���� 

48,86 44,59 100,00% 100,00% -4,27 91,3% 

12. 1�)�� ����3���� 
<�=�<� (G�)��� 	 
����G��= <�=�<�=) 

5,54 28,11 8,34% 35,16% 22,57 507,40% 

13. 
�������� �&�� 4,43 7,14     
14. 
�������� ������� 0,23 0,22     
15. 1�)��( ��5�)�(��( 
<�=�< (G�)��� 	 
����G��= <�=�<�=) 

4,2 6,92 6,32% 8,65% 2,72 164,76% 

��7� ��3����(�� <�=�<�       
16. $�&�� �� �������#& 
" ���"����% ���%��% 

25,33 6,83 44,68% 15,20% -18,5 26,96% 

17. 
�����# – ����� 
�����& ������� � ����. 
������� 

8,41 13,52 14,84% 30,09% 5,11 160,76% 

18. *������� ������ 0 0,02 0,00% 0,04% 0,02  
19. A�9� ������� �&�� 22,95 24,56 40,48% 54,66% 1,61 107,02% 
20. ����5 ��7� 
��3����(�� <�=�<� 

56,69 44,93 85,34% 56,19% -11,76 79,26% 

21. %���G�� <�=�<� 66,43 79,96 100 100 13,53 120,37% 
��7� ��3����(�� 
	������ 

      

22. ,������ �� ������ 
����� 

12,76 20,48 27,39% 34,94% 7,72 160,50% 

23. �������������� 
������� 

20,36 28,93 43,71% 49,35% 8,57 142,09% 

24. ,������ �� ������� – 
�������� �����& 
������� � ����. ������� 

8,72 3,49 18,72% 5,95% -5,23 40,02% 

25. A�9� ������� ������� 4,74 5,72 10,18% 9,76% 0,98 120,68% 
26. �):�
� ��7� 
��3����(�� 	������ 

46,58 58,62 100,00% 100,00% 12,04 125,85% 

27. 1�)�� ����G�� 
<�=�<� <� 4��5*	���� 
�3�3�	�	 � )����� 
��<����	 (������ 
�������& �&���) 

19,85 21,34 29,88% 26,69% 1,49 107,51% 
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28. )���� ��"���� �� 
��"����& 

5,59 5,09   -0,5 91,06% 

29. )���� ��"���� �� 
�����& ������& 

0,31 -0,21   -0,52 -67,74% 

30. )���� ��9�& ��"����� 0,01 -0,01   -0,02 -100,00% 
31. 1�)�� ����G�� 
<�=�<� ;3� �;���* 
�3�3�3<;�G3��= <�=�<�	 
(������ �����& �&��� 
� /��������# ��"�����) 

13,94 16,47 70,23% 77,18% 2,53 118,15% 

32. ������!����� 
�&�� "� ���#���� 
������!�����& ������ 

0 0     

33. 1�)��( <�=�< <� 
	������ ��<����	 

13,94 16,47     

34. '����� �� ���!���� 
(������ ������ � 
������� �&�� � 
�������������#) 

5,57 3,76 39,96% 22,83% -1,81 67,50% 

35. %��;*��� �� �	����( 
�3���< (������ �������& 
�&���) 

8,37 12,71 12,60% 15,90% 4,34 151,85% 

Чисті процентні доходи = Разом процентні доходи – Разом
сплачені відсотки

5,54 = 54,4 – 48,86
Частка в поточних доходах = Чисті процентні доходи /

Поточні доходи
8,34% = (5,54 / 66,43)*100%
Поточні доходи = Чисті процентні доходи + Чистий коміс�

ійний доход + Разом інші операційні доходи
66,43 = 5,54 + 4,2 + 56,69
Чистий комісійний доход = Комісійні доходи – Комісійні

витрати
4,2 = 4,43 – 0,23
Частка в поточних доходах = Чистий комісійний доход /

Поточні доходи
6,32% = 4,2 / 66,43
Чисті поточні доходи до формування резервів і сплати по@

датків = Поточні доходи – Усього інші операційні витрати
19,85 = 66,43 – 46,58
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Аналіз доходів та витрат банку за формою одержання
Таблиця 5.3.2.

Аналіз доходів – витрат банку за формою одержання
�������� ��� '��. ���� � ����� ,�&�����# �����������# 

������ 1999 2000 1999 2000 �!�. ���. 
1. ��=�<� 	):�
� 115,52 124,77 100,00% 100,00% 9,25 108,01% 
1.1. '�������� 
�&�� 

54,4 72,7 47,09% 58,27% 18,3 133,64% 

1.2. 
�������� 
�&�� 

4,43 7,14 3,83% 5,72% 2,71 161,17% 

1.3. A�9� �&�� 56,69 44,93 49,07% 36,01% -11,76 79,26% 
2. +������ 	):�
� 95,67 103,43 100,00% 100,00% 7,76 108,11% 
2.1. '�������� 
������� 

48,86 44,59 51,07% 43,11% -4,27 91,26% 

2.2. 
�������� 
������� 

0,23 0,22 0,24% 0,21% -0,01 95,65% 

2.3. A�9� ������� 46,58 58,62 48,69% 56,68% 12,04 125,85% 
3. ��R�. 
Y���������� 
������  

121% 121%   0%  

4. ��R�. 
+	��	������� 

������� 
(��.1.2/��.2) 

4,63% 6,90%   2,27%  

5. �������� 
���=� ����� 

2,27% 7,35%   5,95%  

6. #
�R� 4,73% 8,58%   2,94%  

Чиста % маржа = Чисті процентні доходи / Активи брут�
то, що приносять доход

2,27% = (5,54 / 244,12 (Таблиця 5.2.6))
Спрэд = (Процентні доходи / Активи працюючі) – (Про�

центні витрати / Зобов’язання)
4,73% = ((54,5 / 244,12)*100%)� ((48,86 / 278,32 (Таблиця

5.2.8))*100%)
Коэф. Ефективності витрат = (Доходи всього / Витрати

всього)*100%
121% = (115,52 / 95,67)*100%
Коэф. Безризикового покриття = Комісійні доходи / Вит�

рати всього
4,63% = (4,43 / 95,67)*100%
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Таблиця 5.3.3.
Факторний аналіз процентних доходів банку

)������# ����"���� 
D!���%��� �����������# ������ 

1999 2000 )���� 
,������ 

1. '��������� �&� ��	��� 54,29 72,54 18,25 133,62% 
1.1. '� �������& �������#& 24,84 42,46 17,62 170,93% 
1.2. '� �������#& " ������� 
�������� 

26,08 24,1 -1,98 92,41% 

1.3. '� ��&����&, �������� � 
!����& (��
) 

3,37 5,98 2,61 177,45% 

2. ������ "���9�� �&���& 
������� 

259,15 396,21 137,06 152,89% 

2.1. '� �������& �������#& 109,84 222,51 112,67 202,58% 
2.2. '� �������#& �" 
����������� ������� �������� 

137,68 161,14 23,46 117,04% 

2.3. '� �������� � !����& 
��&����� (��
) 

11,63 12,56 0,93 108,00% 

3. ������� �����	 ���!���������     
3.1. '� �������& �������#& 22,61% 19,08% -3,53%  
3.2. '� �������#& �" 
����������� ������� �������� 

18,94% 14,96% -3,99%  

3.3. '� �������� � !����& 
��&����� (��
) 

28,98% 47,61% 18,63%  

4. ,���� "���� �!�#�� ������� 
(V2000 – V1999)*%1999 

  30,19  

4.1. '� ������&   25,48  
4.2. '� �����& ������&   4,44  
4.3. '� ���!���. ������   0,27  
5. ,���� "���� ���!��������� 
(%2000 – %1999)* V2000 

  -11,94  

5.1. '� ������&   -7,86  
5.2. '� �����& ������&   -6,42  
5.3. '� ���!���. ������   2,34  

 Середній рівень прибутковості
По кредитних операціях(24,84 / 109,84)*100% = 22,61%
По цінних паперах (26,08 / 137,68)*100% = 18,94%
По міжбанк. кредиту (3,37 / 11,63)*100% = 28,98%
Вплив зміни обсягу активів:
По кредитах (222,51 – 109,84)* 22,61% = 25,48
По цінних паперах (161,14 – 137,68)* 18,94% = 4,44
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По міжбанк. кредиту (12,56 – 11,63 )*28,98% = 0,27
Вплив зміни прибутковості
По кредитах (19,08% – 22,61%)* 222,51 = @7,86
По цінних паперах (14,96% – 18,94%)*161,14 = @6,42
По міжбанк. кредиту (47,61% – 28,98%)*12,56 = 2,34
Разом : 25,48+4,44+0,27�7,86�6,42+2,34 = 18,25

Факторний аналіз процентних витрат банку
Таблиця 5.3.4.

Аналіз процентних витрат банку
)������# ����"����  

   �����������# ������ 
1999 2000 )���� 

1. '�������� ������� 48,2 43,81 -4,39 
1.1. '� ���!���. ������ 0,3 0,39 0,09 
1.2. '� ���"���& ���>���� 47,09 42,85 -4,24 
1.3. '� �������#& �" ����������� ������� 
�������� 

0,81 0,57 -0,24 

2. ������ "���9�� ��9��� 172,59 262,76 90,17 
2.1. '� ���!���. ������ 1,48 1,4 -0,08 
2.2. '� ���"���& ���>���� � �.�. 154,32 230,98 76,66 

%�.���!� 16,2 22,87 6,67 
/�".���!� 138,12 208,11 69,99 

2.3. '� �������#& �" ����������� ������� 
�������� 

16,79 30,38 13,59 

3. �����# �������	    
3.1. '� ���!���. ������ 20,27% 27,86% 7,59% 
3.2. '� ���"���& ���>���� 30,51% 18,55% -11,96% 
3.3. '� �������#& �" ����������� ������� 
�������� 

4,82% 1,88% -2,95% 

4. *
��� 	���� ������ ������� (V2000 – 
V1999)*%1999 

  24,03 

4.1. '� ���!���. ������   -0,016 
4.2. '� ���"���& ���>����   23,39 
4.3. '� �������#& �" ����������� ������� 
�������� 

  0,66 

5. *
��� 	���� �������� ������� (%2000 – 
%1999)* V2000 

  -28,42 

5.1. '� ���!���. ������   0,11 
5.2. '� ���"���& ���>����   -27,63 
5.3. '� �������#& �" ����������� ������� 
�������� 

  -0,90 
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Середня вартість
По депозитах клієнтів (47,09 / 154,32)*100% = 30,51%
По цінних паперах (0,81/16,79)*100% = 4,82%
По міжбанк. кредиту (0,3 / 1,48)*100% = 20,27%
Вплив зміни обсягу пасивів:
По депозитах клієнтів (230,98 – 154,32)* 30,51% = 23,39
По цінних паперах (30,38 – 16,79)* 4,82% = 0,66
По міжбанк. кредиту (1,4 – 1,48 )*20,27% = – 0,016
Вплив зміни прибутковості
По депозитах клієнтів (18,55% – 30,51%)* 230,98 = @27,63
По цінних паперах (1,88% – 4,82% )*30,38 = – 0,90
По міжбанк. кредиту (27,86% – 20,27%)*1,4 = 0,11
Разом : 23,39+0,66�0,016�27,63�0,9+0,11 = – 4,39

Оцінка запасу фінансової міцності банку
Таблиця 5.3.5.

Запас фінансової міцності банку

)������# ����"���� �����������# ������ 1999 2000 )���� 
1. '��!���� � �������������# 13,94 16,47 2,53 
2. $�&�� ��	��� 115,52 124,77 9,25 
3. X����� – �������� ������� 68,46 58,89 -9,57 
4. X����� – ��������� ������� 33,12 49,41 16,29 
5. ���� ������ ������������ �����#  3,38 4,00 0,62 
6. �������	�� ����������� �&�  81,30 93,58 12,28 
7. �����	 /��������( ��������  70,38% 75,00% 4,62% 
8. )���� /��������( �������� (100% – �.7) 29,62% 25,00% -4,62% 

Умовно?перемінні витрати (за даними таблиці 5.3.1.) =
Разом сплачені відсотки + Комісійні витрати + Витрати по
купівлі�продажу цінних паперів і дорог. металів + Інші поточні
витрати + Зміна резерву по позичках + Зміна резерву по цінних
паперах + Зміна інших резервів.

48,86+8,72+5,59+0,31+0,01+0,23+4,74 = 68,46
Умовно?постійні витрати (за даними таблиці 5.3.1.) =

Витрати по оплаті праці + Експлуатаційні витрати.
12,76+20,36 = 33,12
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Сила впливу операційного важеля =

����
������������������
�������
�������J�����������?����� 


38,3
94,13

46,6852,115 �

 

Мінімально припустимий доход =

30,81
52,115/)46,6852,115(

12,33
/)(

�




 ������?�����������
�������J�����������?����
�������
������J�����

Рівень фінансової міцності = (Мінімально припустимий
доход / Доходи всього)*100% = (81,30 / 115,52)*100% = 70,38%

Запас фінансової міцності = (100% – Рівень фінансової
міцності )= 100% �70,38% = 29,62%

Оцінка запасу фінансової міцності банку

Таблиця 5.3.6.
Запас фінансової міцності банку

)������# 
����"���� �����������# ������ 

1999 2000 

)���� 

1. T����� ���!���� ����# �������������# 8,37 12,71 4,34 
2. $�&�� ��	��� 115,52 124,77 9,25 
3. D����� !����� 318,39 481,82 163,43 
4. 
������ !�" ��"����� 28,19 37,77 9,58 
5. �����!��	����	 �������� ROE  29,69% 33,65% 3,96% 
6. ���	���������� �������� 11,29 12,76 1,46 
7. �����!��	����	 ������� ROA 2,63% 2,64% 0,01% 
8. '��!��������	 ������� 36,28% 25,90% -10,39% 
9. ����� ���!���� 7,25% 10,19% 2,94% 

 Рентабельність капіталу = Чистий прибуток після оподат�
ковування / Капітал без резервів = (8,37 / 28,19)*100% = 29,69%
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Мультиплікатор капіталу = Активи брутто / Капітал без
резервів = 318,39 / 28,19 = 11,29

Рентабельність активів = (Чистий прибуток після оподат�
ковування / Активи брутто)*100% = (8,37 / 318,39)*100% =
2,63%

Прибутковість активів = (Доходи всього / Активи брут�
то)*100% = (115,52/318,39)*100% = 36,28%

Маржа прибутку = (Чистий прибуток після оподатковуван�
ня / Доходи всього)*100% = (8,37 / 115,52)*100% = 7,25%

Питання для самоконтролю
1. Цілі оцінки фінансових результатів.
2. Поняття мінімально припустимого доходу.
3. Умовно – постійні та умовно перемінні витрати.
4. Поняття „спред” та „маржа”.
5. Показник фінансової міцності.
6. Оцінка результатів діяльності комерційного банку.
7. Оцінка прибутковості активів та вартості зобов’язань.
8. Рентабельність активів та ефективність використання пасивів.
9. Оцінка прибутковості діяльності банку в цілому.
10. Факторний аналіз рентабельності (моделі Дюпона та Гордона).
11. Фінансові коефіцієнти для оцінки фінансових результатів діяль�

ності банку
11.1. Коефіцієнти співвідношення процентного та комісійного до�

ходів / расходів,
11.2. Коефіцієнти ефективності витрат.
11.3. Коефіцієнти без ризикового покриття витрат.
11.4. Показники процентної маржі.

Завдання для практичної роботи
За наведеними даними звіту про доходи та видатки:
1. Розрахувати та оцінити динаміку змін статей доходів та

видатків банку.
2. Проаналізувати доходи та видатки банку за формою їх

отримання.
3. Зробити факторний аналіз доходів банку.
4. Зробити факторний аналіз расходів банку.
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�����������# ������ 01.01.01 01.01.02 
����5��� 	�<)����   
��"��Z���# �������� � !����& 73,3 85,9 
'�"���� ���>���� 824, 4 912,4 
P�"���   
+���� ������ 62,08 74,1 
A�9� ������ 1 1,5 
����G3�� 	�<)����   
)������� ������� !����� 3 3,9 
$���"��� ���>���� 74,9 82, 5 
������� "�!��'#"���# (����� ������) 8,1 7,5 
'� ������� ����� 66 78 

�������� �&�� 44,3 51,4 

�������� ������� 23 22 
��7� ��3����(�� <�=�<�   
$�&�� �� �������#& " ���"����% ���%��% 35, 3 38,83 
 
�����# – ����� �����& ������� � ����������& 
������� 

18,41 23,52 

*������� ������   
A�9� ������� �&�� 12,9 14,56 
��7� ��3����(�� 	������   
,������ �� ������ ����� 22,6 24, 8 
�������������� ������� 23,6 29,3 
,������ �� ������� – �������� �����& ������� � 
����������& ������� 

8,2 9,49 

A�9� ������� ������� 8,4 8,72 
)���� ��"���� �� ��"����& 59 50 
 )���� ��"���� �� �����& ������& 3,1 2,1 
)���� ��9�& ��"����� 0,01 -0,01 
������!����� �&�� "� ���#���� ������!�����& 
������ 

10 0 

'����� �� ���!���� 55,7 53,6 

Рекомендована література
1. Гиляровская Л.Т. Паневина С.Н. Комплексный анализ финансо�

во – экономических результатов деятельности банка и его фили�
алов. – М.�С�Пб.: Питер, 2003.

2. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом
банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996.

3. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого бан�
ка. – М.: Финансы и статистика, 1997.
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4. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках /Пер.
с англ./ Под. Ред Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. – М.: Catallaxy, 1994.

5. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые
системы ее оценки. – М.: Финансы и статистика, 1999.

6. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.:
ИНФА�М, 1996.

7. Шеремет А.Д, Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерчес�
ком банке. – М.: Финансы и статистика, 2000.

8. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный
опыт. – М.: Финансы и статистика, 1993.

9. Управление по результатам (Пер. с финск.) / Общ. ред. и пре�
дисл. Я.А. Лейманна. – М.: Прогресс, 1993.

5.4. Приклади проведення аналізу діяльності банку.

Розглянемо тепер можливості, що надають зовнішньому
аналітику, головні звітні форми комерційного банку – баланс і
звіт про прибутки і збитки.

Оскільки звіт про прибутки і збитки складається і публі�
кується щоквартально, то зовнішній аналітик оцінює ефек�
тивність роботи банку з даною періодичністю.

Скористаємося даними журналу „Фінансові ризики” щодо
структури балансу і доходів�витрат 40 українських банків, для
того, щоб показати, які є можливості для оцінки ефективності
їхньої роботи. У Додатку В містяться дані про залишки порт�
фелів активів і пасивів, а також оборотів по рахунках доходів і
витрат 40 банків України по кварталах 2005 року (журнал
„Фінансові ризики”, 2005 р.) (Таблиця 5.4.1).

Згруповані показники оборотів по рахунках доходів і вит�
рат за квартал віднесемо до середніх залишків портфелів ак�
тивів і пасивів за цей період.

Статті активів співвіднесені зі статтями пасивів, за рахунок
яких (відповідно до принципів, викладених у попередньому
параграфі даного розділу) вони формуються.

Маржа в останній колонці показує різницю між прибутко�
вістю активу, з урахуванням отриманих комісійних доходів та
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формування резерву, і вартістю залучення ресурсів з урахуван�
ням сплачених відсотків і комісій.

Таблиця 5.4.1
Аналіз показників роботи 40 банків України за 1 квартал 2005

р.���$+ %��$+ 

1 �	����� 
2005 �. �*5� ��=�<� 

% 

��=�<� 
��5�)�(

�� 

�3�3�-
	� �*5� 

+�����
�, 
% 

+����
�� 

��5�)�
(�� 

���v
� 

1.�������� 

������ 

82260,
18 

2899,98 114,09 285,19 96717,99 1744,75 10,93 6,01% 

���!������	�� 
�������( 

8430,3
2 

123,11   15718,71 204,31  0,64% 

*������( " %�. 
���!��� 

60831,
77 

2258,24   42355,71 551,48  9,64% 

*������( " /�". 
���!��� 

12998,
10 

518,63   38643,57 988,96  5,72% 

2. $
����� 	 
���. 
�
���� 

8533,9
6 

166,22 15,53 4,21 531,565 12,41 0,7 -1,54% 

3. P������ 
������ 

22124,
98 

       

4. ?������ / 
�������� 

2108,1
8 

  48,89 3069,53   -9,28% 

5. A�9� 8129,2    2453,915    
6. 
D'A[DP 20383,52    
C&E#% 123156,5 3066,20 129,62 338,29 123156,5 1757,16 11,63 3,54% 
��"��&������-������ 
�!�����������# 

649,58  57,23 592,35 

,��%��� �������( 131,89  3,26 128,63 
D�������������-��������	�� ������� 1515,6

5 
-

1515,65 
A�9� �&�� – ������� 675,39  849,33 -173,94 
��"��	��� �� �&��& � �������& !�" ������ �� ��"��������#  458,42 
��"��	��� �� �&��& � �������& " ��������� �� ��"��������# 120,13 

 
Чиста процентна маржа банків у першому кварталі склала

3,54%, що при сумі активів 123156,5 млн. грн. забезпечило при�
буток 123156,5*3,54% / 4 = =1088,74 млн. грн.

Оскільки комісійні доходи і витрати по кредитах і цінних
паперах уже враховані нами при розрахунках чистої маржі по
активних операціях, то прибуток по комісійній діяльності
банків складатиметься з прибутку від розрахунково�касового
обслуговування і валютних операцій – відповідно 592,35 і
128,63 млн. грн.

Оскільки резерви формуються за рахунок витрат банку, то
можна оцінити фінансовий результат з урахуванням даної ка�
тегорії витрат.
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Так, підсумковий фінансовий результат банків за перший
квартал з урахуванням витрат на формування резервів склав
1088,74 + 592,35 + 128,63 – 1515,65 – 173,94 = 120,13 млн. грн.

Для визначення непрямих витрат, які відносяться на окремі
банківські продукти може використовуватися підхід розподілу
витрат пропорційно питомій вазі прямих витрат на продукт у
загальній сумі прямих витрат банку, або частки доходів у їх
загальній сумі [49].

Оскільки в нашому випадку прибуток приносять кредитний
портфель, розрахунково�касове обслуговування і валютні опе�
рації, слід скоректувати прибуток по цих напрямах на адміні�
стративно�господарські витрати й інші збитки пропорційно
отриманого прибутку.

Таблиця 5.4.2
Корегування прибутку на адміністративно?господарські

витрати пропорційно отриманого прибутку

%�������� %��;*��� 

%���5� 
	�
� 	 

���;*��
* 

1�)��� 
	�����, F� 
���(5�9�:)

� 

����7�� 
���;*��

* 

�������� 
������ 1088,73 60% -1016,46 72,27 
��"��&������� – ������ 
�!�����������# 

592,35 33% -553,029 39,32 

,��%��� �������( 128,63 7% -120,091 8,53 
�D)*� 1809,71   120,13 

Відповідно до прийнятого збитку, чиста маржа по кредит�
них операціях склала 0,23%

При цьому, якщо необхідність формування резерву під де�
біторську заборгованість виправдовує наявність збиткового
активу, то негативна маржа по операціях з цінними паперами
є тривожним сигналом. Єдиним виправданням такого положен�
ня, що заслуговує уваги, може бути періодичність отримання і
сплати відсотків. Якщо сума доходів не потрапить у розраху�
нок доходів по цінних паперах за даний квартал, а сума витрат
вже проведена по обліку. Робити висновки про це можна буде
на підставі аналогічного аналізу за другий квартал (Таблиця
5.4.3).
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При формуванні резервів по активних операціях на суму
370,7 млн. і отриманому прибутку 314,79 млн., очевидно, що
другий квартал був збитковим загалом на 55,91 млн. грн.

При цьому негативна маржа по операціях із цінними папе�
рами тільки зросла, що спростовує припущення про розбіжність
у першому кварталі термінів отримання доходів і виплати
відсотків по цих активах. Причина збитковості активу не може
бути визначена на основі наявних даних, але примушує замис�
литися про ефективність роботи банків у цьому напрямі.

Таблиця 5.4.3
Аналіз показників роботи 40 банків України за 2 квартал 2005 р.

���$+ %��$+ 
2 �	����� 

2005 �*5� ��=�<� 
% 

��=�<
� 

��5�). 

�3�3�-
	� �*5� +����� 

% 
+������ 

��5�). 
���v

� 

1.�������� 

������ 

92193,5 3201,88 148,26 323,11 106739,6 1965,18 2,41 5,76% 

���!������	�� 
�������( 

9526,495 118,42   16180,91 187,64  0,33% 

*������( " 
%�.���!��� 

67481,42 2459,02   46298,50 655,47  8,91% 

*������( " 
/�".���!��� 

15185,58 624,44   44260,16 1122,07  6,31% 

2. $
����� 	 ���. 

�
���� 

10307,91 177,43 15,36 20,19 692,245 17,84 1,27 -4,34% 

3. P������ 
������ 

22978,56        

4. ?������ / 
�������� 

2299,88   27,40 3694,755   -4,77% 

5. A�9� 8576,21    3501,205    
6. 
D'A[DP     21728,29    
C&E#% 136356,1 3379,31 163,62 370,70 136356,1 1983,02 3,68 3,48% 
��"��&������ – ������ 
�!�����������# 

760,31  76,04 684,27 

,��%��� �������( 150,9  3,57 147,33 
D������������� – ��������	�� ������� 1656,63 -1656,63 
A�9� �&�� – ������� 473,28  889,69 -416,41 
��"��	��� �� �&��& � �������& !�" ������ �� ��"��������# 314,79 
��"��	��� �� �&��& � �������& " ��������� �� ��"��������# -55,91 

Для того, щоб остаточно закріпити зазначені тенденції, роз�
глянемо результати роботи цих банків у третьому кварталі 2005
року (табл. 5.4.4).

Дані по третьому кварталу не спростували висновку про
негативну маржу по операціях з цінними паперами, тому да�
ний напрям діяльності банку потребує детальнішого аналізу з
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використанням даних не тільки бухгалтерського, а й управлі�
нського обліку.

На даному прикладі ми розглянули можливості, які дає
аналіз укрупненої, агрегованої фінансової звітності і перекона�
лися в тому, що цей аналіз дозволяє визначити ефективність
роботи банку по основних напрямах його бізнесу.

Перевіримо виявлені тенденції і можливості дескриптивної
моделі аналізу не за агрегованими даними 40 банків, а за по�
казниками конкретних банків, що входять у першу п’ятірку
банків України (Таб. 5.4.5.�5.4.10).

Таблиця 5.4.4
Аналіз показників роботи 40 банків України

за 3 квартал 2005 р.

���$+ %��$+ 3 �	����� 
2005 �. �*5� ��=�<�, 

% 
��=�<�, 

��5�)�(�� �3�3�	� �*5� +������, 
% 

+������ 
��5�)�(�� ���v�

1.�������� 

������ 

106831,5 3811,56 194,77 409,6 117863,8 2181,71 6,39 6,04%

���!������	�� 
�������( 

10892,19 156,9 18982,44 267,28 0,13%

*������( " %�. 
���!��� 

76020,80 2834,04   49779,04 736,84 8,99%

*������( " 
/�"������ 
���!��� 

19918,53 820,62 49102,28 1177,59 6,89%

2.$
����� 	 
������� 

�
���� 

10732,3 185,5 14,73 7,43 788,52 19,58 3,18 -4,36%

3. P������ 
������ 

20821,23

4. ?������ 
�������� 

2708,38 29,08 3998,95 -4,29%

5. A�9� 9011,375 4089,245
6. 
D'A[DP 23364,25
C&E#% 150104,8 3997,06 209,5 446,11 150104,7 2201,29 9,57 4,13%
��"��&������ – ������ 
�!�����������# 

868,28 82,71 785,57

,��%��� �������( 150,3 4,57 145,73
D�������������-��������	�� ������� 1869,76 -1869,76
A�9� �&�� – ������� 669 1193,99 -524,99
��"��	��� �� �&��& � �������& !�" ������ �� ��"��������# 532,25
��"��	��� �� �&��& � �������& " ��������� �� ��"��������# 86,14
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Таблиця 5.4.5
Аналіз показників роботи АКБ „ПРИВАТБАНК” за 2005 р.

��� 
«%�$+�� 

����» 

���$+ %��$+ 

�� 9 5�). 2005 
��� �*5� ��=�<� 


��. 
��=�<� 

% �*5� +������ 

��. 

+������ 
% ���v� 

1.����
��� 
��
/�+� 

14084,20 1419,80 7,56% 13381,08 836,20 4,69% 2,87% 

���!������	�� 
�������( 

2156,13 61,40 2,14% 1466,93 61,50 3,14% -1,01% 

*������( " %�. 
���!��� 

7895,40 804,70 7,64% 5715,58 271,80 3,57% 4,08% 

*������( " /�". 
���!��� 

4032,68 553,70 10,30% 6198,58 502,90 6,08% 4,21% 

2. $
����� 	 
������� 

�
���� 

651,40 5,50 0,63% 26,65    

3. P������ 
������ 

2272,88       

4. ?������ / 
�������� 

419,40   394,15    

5. A�9� 780,53   2589,65    
6. 
D'A[DP    1816,88    
C&E#% 18208,40 1425,3 5,87% 18208,40 836,20 3,44% 2,43% 

�������� 
�&�� – 
������� 

 589,10   33,80  555,30 

,������ �� 
�������� 

    389,00  -389,00 

A�9�   884,20   1293,9  -409,70 
C&E#%  2898,60   2552,90  345,70 

Таблиця 5.4.5(1)
Фінансові коефіцієнти АКБ „ПРИВАТБАНК” за 2005 р.

%�������� � 
�	����� 

�� 
�	����� 

��� 
�	����� 


������ / )�!��'#"���# 15,67% 17,50% 16,46% 

������ / D����� 13,94% 15,76% 14,88% 

������ / ��!��� ������ 16,71% 19,61% 18,28% 
��������� ������� / 
������ 59,97% 59,65% 55,85% 
*������ "���!� / 
������ 31,36% 26,19% 26,90% 
$� ����>��( ���������� 60,50% 32,92% 43,48% 
P������ ������ / ��!��� ������ 18,21% 11,71% 16,66% 
��
 / '����� 4,26% 4,72% 7,79% 
,����� � "�������# / '����� 29,67% 30,80% 22,90% 
[�������� ������ / '����� 39,84% 36,68% 43,63% 
��
 ��������� / ��
 ������ 23,88% 40,26% 128,30% 
'��!������ ������ / '����� ������ 139,85% 164,40% 168,15% 
'��!������ ������ / )�!��'#"���# 78,29% 83,43% 80,37% 
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В якості основних характеристик діяльності банку будемо
використовувати показник чистої процентної маржі, маржі по
окремих напрямах діяльності банку, співвідношення процент�
них і комісійних доходів, фінансові коефіцієнти структури ак�
тивів і зобов’язань.

У таблицях сума активів і пасивів у абсолютному виразі пред�
ставляє середню арифметичну по залишках на квартальні дати.
Показники доходів і витрат узяті за весь аналізований період.

Ці дані дозволяють охарактеризувати такі показники якості
фінансового менеджменту АКБ „Приватбанк”: підсумковий
прибуток банку склав 345,7 млн. грн., процентна маржа по ак�
тивних операціях складає 2,43%, при цьому найбільший внесок
у досягнення даного показника вносить маржа по операціях з
фізичними особами – 4,21%, а маржа по міжбанківських опе�
раціях має негативне значення (�1,01%). Високі витрати на за�
лучення міжбанківського кредиту дозволяють припустити, що
в банку вони часто носять вимушений характер, наприклад, для
підтримки ліквідності.

Операції з цінними паперами – найменш прибуткові вкла�
дення, прибутковість яких у 2005 році склала тільки 0,63%.
Проте оскільки обсяг цих операцій як в активі, так і в пасиві
украй незначний (3,6% і 0,15% відповідно), то їх вплив на
підсумковий фінансовий результат не є значущим.

Наступний висновок полягає в тому, що банк достатньо
ефективно організував процес надання клієнтам комісійних
послуг, оскільки прибуток по цих операціях склав 555,3 млн.
грн. (48,5%) і він майже однаковий з прибутком по активно�
пасивним операціям – 589,1 (51,5%).

Прибуток банку „Аваль” є найнижчим з п’ятірки найбіль�
ших банків при тому, що процентна маржа по активно�пасив�
ним операціям перевищує показник КБ „Приватбанк” (3,32%
проти 2,43%). Найбільша маржа отримана по операціях з юри�
дичними особами – 6,53%, по операціях з фізичними особами
майже в два рази менша – 3,31%, маржа по операціях на міжбан�
ківському ринку, на відміну від попереднього банку, позитив�
на, хоч і має достатньо низький показник – 0,76%.
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1.����
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/�+� 

10704,13 1167,00 8,18% 12328,90 560,50 3,41% 4,77% 

���!������	�� 
�������( 

756,80 18,00 1,78% 2003,08 27,40 1,03% 0,76% 

*������( " 
%�.���!��� 

7466,13 872,50 8,76% 4312,50 128,40 2,23% 6,53% 

*������( " /�". 
���!��� 

2481,20 276,50 8,36% 6013,33 404,70 5,05% 3,31% 

2. $
����� 	 
���. 
�
���� 

1003,30 37,30 2,79% 0,13    

3. P������ 
������ 

1802,00       

4. ?������ / 
�������� 

119,90   188,13    

5. A�9� 916,00   716,95    
6. 
D'A[DP    1311,23    
C&E#% 14545,33 1204,30 6,21% 14545,33 560,50 2,89% 3,32% 

�������� 
�&�� – 
������� 

 503,20   52,40  450,80 

,������ �� 
�������� 

    390,00  -390,00 

A�9�   124,60   819,20  -694,60 
C&E#%  1832,10   1822,10  10,00 

Таблиця 5.4.6
Аналіз показників роботи АППБ „АВАЛЬ” за 2005 р.

Таблиця 5.4.6(1)
Аналіз показників роботи АППБ „АВАЛЬ” за 2005 р.

%�������� � �	����� �� �	����� ��� �	����� 

������ / )�!��'#"���# 11,10% 11,95% 10,71% 

������ / D����� 10,02% 10,92% 9,90% 

������ / ��!��� ������ 12,73% 13,41% 11,82% 
��������� ������� / 
������ 74,51% 74,87% 74,97% 
*������ "���!� / 
������ 69,00% 53,55% 53,39% 
$� ����>��( ���������� 45,75% 35,89% 32,26% 
P������ ������ / ��!��� ������ 19,56% 17,47% 14,65% 
��
 / '����� 10,23% 10,44% 12,21% 
,����� � "�������# / '����� 38,30% 37,00% 37,10% 
[�������� ������ / '����� 38,43% 38,24% 35,41% 
��
 ��������� / ��
 ������ 316,71% 375,36% 109,87% 
'��!������ ������ / '����� 
������ 

134,5% 140,68% 147,86% 

'��!������ ������ /)�!��'#"���# 76,35% 78,69% 81,47% 
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Значно вищий, ніж у АКБ „Приватбанк”, показник прибут�
ковості операцій з цінними паперами (2,79% проти 0,63%) все
одно не дозволяє говорити про те, що ця стаття доходів має для
банку істотне значення (37,3 млн. з 1204,3 млн. грн. процент�
них доходів), хоча питома вага даної категорії активів 6,9% (у П�
риватбанку – 3,6%).

Прибуток по комісійних операціях склав 450,8 млн. грн.
(41,2%), по активно�пасивним – 643,8 млн. грн. (58,8%), що доз�
воляє говорити про більшу залежність банку „Аваль” від кон’юн�
ктури ресурсного ринку. Проте досягнутий банком показник
частки прибутку по комісійних операціях є достатньо високим.

Крім того, у даному випадку ми маємо більший негативний
розрив між статтями інших доходів і витрат (� 694,6 млн. грн.).

Можливо, саме у напрямі оптимізації даних статей доходів
і витрат слід шукати резерв підвищення підсумкового показни�
ка прибутковості банку.

Таблиця 5.4.7
Аналіз показників роботи АКБ „ПРОМІНВЕСТБАНК” за 2005 р.

��� 
%�����+#�� 

���� 
���$+ %��$+ 

�� 9 5�). 2005 
��� �*5� ��=�<�, 


��. 
��=�<�, 

% �*5� +������, 

��. 

+������, 
% ���v� 

1.�������� 

������ 

10062,48 1122,30 8,36% 10718,00 557,80 3,90% 4,46% 

���!������	�� 
�������( 

630,18 19,50 2,32% 228,20 5,40 1,77% 0,55% 

*������( " %�. 
���!��� 

9135,18 1063,50 8,73% 6328,93 207,20 2,46% 6,28% 

*������( " /�". 
���!��� 

297,13 39,30 9,92% 4160,88 345,20 6,22% 3,70% 

2. $
����� 	 
������� 

�
���� 

123,05 10,80 6,58% 19,88    

3. P������ 
������ 

1837,08       

4. ?������ 
�������� 

74,33   216,63    

5. A�9� 721,83   641,35    
6. 
D'A[DP    1222,90    
C&E#% 12818,75 1133,10 6,63% 12818,75 557,80 3,26% 3,37% 

�������� 
�&��-������� 

 398,90   24,00  374,90 

,������ �� 
�������� 

    275,30  -275,30 

A�9�   45,00   556,50  -511,50 
C&E#%  1577,00   1413,60  163,40 
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Таблиця 5.4.7(1)
Фінансові коефіцієнти АКБ „ПРОМІНВЕСТБАНК” за 2005 р.

%�������� � �	����� �� �	����� ��� �	����� 

������ / )�!��'#"���# 14,40% 13,78% 14,23% 

������ / D����� 13,02% 12,54% 12,93% 

������ / ��!��� ������ 17,24% 15,25% 15,97% 
��������� ������� / 
������ 16,86% 16,32% 15,28% 
*������ "���!� / 
������ 44,27% 42,28% 39,17% 
$� ����>��( ���������� 36,19% 48,08% 31,82% 
P������ ������ / ��!��� ������ 18,15% 24,06% 14,47% 
��
 / '����� 0,77% 4,91% 0,00% 
,����� � "�������# / '����� 37,79% 37,39% 35,97% 
[�������� ������ / '����� 45,19% 42,11% 48,49% 
��
 ��������� / ��
 
������ 

12,60% 109,73% 0,00% 

'��!������ ������ / '����� 
������ 

178,57% 157,81% 169,14% 

'��!������ ������ / 
)�!��'#"���# 

78,50% 75,52% 82,22% 

АКБ „Промінвестбанк” має найбільшу питому вагу операцій
з юридичними особами в структурі балансу – 71,3% активу і
49,4% пасив. При цьому даний напрям забезпечує банку і най�
більший показник процентної маржі – 6,28%. Банк абсолютно
чітко орієнтований на роботу з корпоративним сектором, який
забезпечує йому і стабільну, відносно дешеву ресурсну базу
(вартість ресурсів 2,46%), і можливості по її розміщенню (8,73%
прибутковість). Банк має позитивну маржу по міжбанківських
операціях – 0,55% і по операціях з фізичними особами – 3,7%.

Як і у двох попередніх випадках, операції з цінними папе�
рами займають мінімальну питому вагу в структурі балансу
АКБ „Промінвестбанк”, проте прибутковість цих вкладень є
найвищою із всіх банків великої п’ятірки – 6,58%.

Структура прибутку банку в цілому нормальна: по комісій�
них операціях – 374,9 млн. грн. (39,4%), по активно�пасивним
– 575,3 млн. грн. (60,6%). Проте висока концентрація вкладень
банку в корпоративний сектор збільшує ризик втрат прибутків
при несприятливій зміні кон’юнктури даного ринку.
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Також викликає побоювання дуже низький рівень інших
доходів банку і, відповідно, велика сума негативної різниці між
іншими доходами й іншими витратами. У зв’язку з цим можна
говорити про необхідність проведення банком диверсифікації
портфеля активів і напрямів діяльності.

Таблиця 5.4.8
Аналіз показників роботи АКБ „УКРСОЦБАНК” за 2005 р.

��� 
�����.���� 

���$+ %��$+ 

�� 9 5�). 2005 
��� �*5� ��=�<�, 


��. 
��=�<� 

% �*5� +������ 

��. 

+������ 
% ���v� 

1.�������� 

������ 

5257,60 587,00 8,37% 7405,25 376,80 3,82% 4,56% 

���!������	�� 
�������( 

165,98 19,90 8,99% 645,93 30,70 3,56% 5,43% 

*������( " %�. 
���!��� 

3551,40 401,30 8,47% 4253,75 156,60 2,76% 5,71% 

*������( " /�". 
���!��� 

1540,23 165,80 8,07% 2505,58 189,50 5,67% 2,40% 

2. $
����� 	 
������� 

�
���� 

1014,28 47,10 3,48% 46,08    

3. P������ 
������ 

1874,33       

4. ?������ / 
�������� 

140,55   176,55    

5. A�9� 876,10   598,52    
6. 
D'A[DP    936,45    
C&E#% 9162,85 634,10 5,19% 9162,85 376,80 3,08% 2,11% 

�������� 
�&�� – 
������� 

 246,00   9,50  236,50 

,������ �� 
�������� 

    202,50  -202,50 

A�9�   61,90   284,20  -222,30 
C&E#%  942,00   873,00  69,00 

По�перше, при розгляді агрегованих показників роботи
Укрсоцбанку виникають питання, відповісти на які можна
тільки при вивченні більш деталізованої інформації.

Так, наприклад, при високому рівні процентної маржі по
міжбанківських операціях їх питома вага в активі мінімальна. І
це при тому, що в банку явний надлишок ліквідності. В інших
банках п’ятірки ліквідні активи складають не більше 14% валю�
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ти балансу, а в АКБ „Укрсоцбанк” – 20% активів знаходиться
в ліквідній формі.

По�друге, портфель цінних паперів у нього є найбільшим
серед аналізованих банків 1014,28 млн. грн. (близько 11% ак�
тивів), хоча його прибутковість більш ніж у два рази нижча за
прибутковість міжбанківських вкладень (3,48% проти 8,99%), а
питома вага доходів по операціях із цінними паперами складає
7% процентних доходів банку.

Решта всіх базових показників не дуже відрізняється від
інших банків, що досліджуються. Чиста процентна маржа по
активно�пасивних операціях складає 2,11%; чистий прибуток
по цих операціях – 257,3 млн. грн. або 52,1%. Чистий прибуток
по комісійних операціях – 236,5 млн. грн. (47,9%). Загальний
чистий прибуток з урахуванням інших доходів�витрат складає
69 млн. грн.

Таблиця 5.4.8(1)
Фінансові коефіцієнти АКБ «УКРСОЦБАНК» за 2005 р.

%�������� � �	����� �� �	����� ��� 
�	����� 


������ / )�!��'#"���# 15,64% 15,46% 15,93% 

������ / D����� 14,10% 14,01% 14,36% 

������ / ��!��� ������ 22,85% 20,30% 18,92% 
��������� ������� / 
������ 7,64% 7,52% 7,18% 
*������ "���!� / 
������ 65,49% 62,52% 63,52% 

 ����>��( ���������� 75,54% 79,85% 62,76% 
P������ ������ / ��!��� ������ 31,63% 44,92% 29,78% 
��
 / '����� 5,63% 8,59% 9,58% 
,����� � "�������# / '����� 34,71% 32,77% 28,35% 
[�������� ������ / '����� 42,24% 41,21% 43,58% 
��
 ��������� / ��
 ������ 1826,74% 270,17% 635,56% 
'��!������ ������ / '����� 
������ 

135,57% 126,03% 135,24% 

'��!������ ������ / )�!��'#"���# 66,15% 61,70% 69,04% 

Із загальної динаміки випадає коефіцієнт співвідношення
отриманих і наданих кредитів у 1 кварталі, але перевірити при�
чину цього можна за даними не квартальної, а щоденної
звітності.
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Як і у АКБ „Приватбанк”, так і в АКБ „Укрсиббанк” скла�
лася незначна негативна процентна маржа по міжбанківських
операціях (�0,11%). Але, якщо АКБ „Приватбанк” надає значно
більше міжбанківських кредитів, ніж запозичує, і, як ми зазна�
чали вище, швидше за все вимушено позичає дані ресурси для
підтримки ліквідності, то для АКБ „Укрсиббанк” міжбанківсь�
кий кредит є одним із основних джерел формування ресурсної
бази (24% пасиву).

Загальна процентна маржа складає 2,37%, найбільший розмір
процентної маржі забезпечується операціями з юридичними
особами. Процентний прибуток – 230,8 млн. грн. займає найб�
ільшу питому вагу в сумарному чистому прибутку серед банків,
що аналізуються (більше 72%). Загальний чистий прибуток з
урахуванням інших доходів і витрат невеликий – 24 млн. грн.

Таблиця 5.4.9
Аналіз показників роботи АКБ „УКРСИББАНК” за 2005 р.

��� 
����$����� ���$+ %��$+ 

�� 9 5�). 2005 
��� �*5� ��=�<�, 


��. 
��=�<�, 

% �*5� +������, 

��. 

+������, 
% ���v� 

1.�������� 

������ 

5056,65 535,50 7,94% 5754,25 334,90 4,37% 3,58% 

���!������	�� 
�������( 

263,30 11,40 3,25% 1758,65 78,70 3,36% -0,11% 

*������( " %�. 
���!��� 

3341,18 362,50 8,14% 2064,20 88,30 3,21% 4,93% 

*������( " /�". 
���!��� 

1452,18 161,60 8,35% 1931,40 167,90 6,52% 1,83% 

2. $
����� 	 
������� 

�
���� 

611,63 30,20 3,70% 69,03    

3. P������ 
������ 

973,95       

4. ?������ 
/�������� 

163,38   61,05    

5. A�9� 515,00   644,17    
6. 
D'A[DP    792,10    
C&E#% 7320,60 565,70 5,80% 7320,60 334,90 3,43% 2,36% 

�������� 
�&�� – 
������� 

 103,20   14,20  89,00 

,������ �� 
�������� 

    156,50  -156,50 

A�9�   73,10   211,90  -138,80 
�����  742,00   717,50  24,50 
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Таблиця 5.4.9(1)
Фінансові коефіцієнти АКБ «УКРСИББАНК» за 2005 р.

%�������� � �	����� �� �	����� ��� �	����� 

������ / )�!��'#"���# 18,43% 16,52% 15,51% 

������ / D����� 16,31% 14,85% 13,97% 

������ / ��!��� ������ 22,35% 19,13% 17,21% 
��������� ������� / 
������ 80,03% 78,96% 81,82% 
*������ "���!� / 
������ 40,22% 49,07% 54,37% 
$� ����>��( ���������� 90,91% 83,81% 82,83% 
P������ ������ / ��!��� 
������ 

19,84% 25,21% 16,86% 

��
 / '����� 16,27% 24,47% 25,45% 
,����� � "�������# / '����� 21,95% 15,81% 16,34% 
[�������� ������ / '����� 41,05% 39,39% 37,46% 
��
 ��������� / ��
 
������ 

591,51% 937,04% 507,17% 

'��!������ ������ / '����� 
������ 

109,98% 108,91% 107,58% 

'��!������ ������ / 
)�!��'#"���# 

76,31% 72,96% 77,64% 

Незначний обсяг і питома вага прибутку по комісійних
операціях склали 89 млн. грн. (18%), що характеризує роботу
банку з негативного боку і ставить його в значну залежність від
коливань ринкових ставок по залученню�розміщенню ресурсів,
особливо на ринку міжбанківського кредиту.

Операції з цінними паперами, так само, як і у більшості
банків, що досліджуються нами, не відіграють істотної ролі в
структурі доходів банку, хоч і займають 8% у структурі активу
балансу.

Завершуючи аналіз діяльності банків на підставі даних ви�
щерозглянутої звітності, розглянемо порівняльні дані щодо
структури балансу і показників прибутковості п’яти найбільших
українських банків.

Проаналізувавши дану структуру, можемо зробити висновок
про те, що, незважаючи на деякі загальні тенденції, у кожного
банку є своя специфіка і свої особливості в роботі. До загальних
тенденцій при формуванні активів слід віднести, по�перше, праг�
нення до їх диверсифікації (окрім АКБ „Промінвестбанк” у яко�
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Таблиця 5.4.10
Усереднена структура балансу банків у 2005 р.

����	� %�$+�� 
���� 

�+�&� 
���� 

%��� 
$�+#�� 

���� 

�����. 
���� 

����$� 
���� 

1.����
��� ��
/�+� 77% 74% 78% 57% 69% 
���!������	�� �������( 12% 5% 5% 2% 4% 
*������( " %�. ���!��� 43% 51% 71% 39% 46% 
*������( " /�". ���!��� 22% 17% 2% 17% 20% 
2. #������ � ������� 
������� 

4% 7% 1% 11% 8% 

3. P������ ������ 12% 12% 14% 20% 13% 
4. $�!�����  2% 1% 1% 2% 2% 
5. ��:� 4% 6% 6% 10% 7% 
�D)*� 100% 100% 100% 100% 100% 
%�)�	�      
1.-�����
��� ��
/�+� 73% 85% 84% 81% 79% 
���!������	�� �������( 8% 14% 2% 7% 24% 
*������( " %�. ���!��� 31% 30% 49% 46% 28% 
*������( " /�". ���!��� 34% 41% 32% 27% 26% 
2. #������ � ������� 
������� 

0% 0% 0% 1% 1% 

3. 
������� 2% 1% 2% 2% 1% 
4. ��:� 14% 5% 5% 7% 9% 
5. 
D'A[DP 10% 9% 10% 10% 11% 
�D)*� 100% 100% 100% 100% 100% 

го 71% активу – кредити юридичним особам). При цьому дивер�
сифікація відбувається по різних напрямах. Так, якщо АКБ „При�
ватбанк” розвиває переважно міжбанківські операції і кредиту�
вання фізичних осіб, то інші банки надають перевагу операціям
з цінними паперами. По�друге, прагнення підтримувати на дос�
татньому рівні частку ліквідних активів (окрім АКБ „Укрсиб�
банк”, що має надмірну ліквідність).

Загальна тенденція у формуванні пасивів – фактична
відсутність ресурсів, акумульованих за допомогою продажу
цінних паперів.

Відмінні риси у формуванні ресурсної бази пов’язані з особ�
ливостями клієнтури, що обслуговується. АППБ „Аваль” –
чітко орієнтується на внески фізичних осіб, АКБ „Промінвест�
банк” – на юридичних. Дещо випадає із загальної картини АКБ
„Укрсиббанк”, що майже на чверть формує свої пасиви за ра�
хунок міжбанківського кредиту.
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Таблиця 5.4.11
Основні показники діяльності банків у 2005 р.

2005 ��� %��	��-
;��� 

���� 
�	��: 

%��5��-
	3)�;���

���)��-
;��� 

���)�;- 
;��� 

D����� (�����> 
"������#) 

18208,40 14545,33 12818,75 9162,85 7320,60 


������ (�����> 
"������#) 

1816,88 1311,23 1222,90 936,45 792,10 

���� ���!���� �� 
��������� ����/��% 

13248 606,5 564,5 210,2 200,6 

���� ���!���� �� 
����/��% �����& 
������� 

5,50 37,30 10,80 47,10 30,20 

'��!���� �� 
���������& �������#& 

555,30 450,80 374,90 236,50 89,00 

T����� ���!���� 345,70 10,00 163,40 69,00 24,50 
T���� % �����  2,43% 3,32% 3,37% 2,11% 2,36% 

Показники чистої процентної маржі у банків порівнянні,
але цього не можна сказати про абсолютні величини чистого
прибутку. На жаль, для виявлення причин такої ситуації ми не
володіємо достатнім обсягом інформації.

Слід зазначити, що визначити реальний прибуток по окре�
мих напрямах банківського бізнесу можна тільки за умов на�
явності повної і реальної інформації про склад доходів і витрат,
пов’язаних із веденням даного бізнесу.

Єдиним варіантом вирішення цього завдання є організація
системи управлінського обліку з веденням окремої калькуляції
доходів і витрат по напрямах бізнесу, з отриманням інформації не
з бухгалтерського балансу, а з договорів, коли під час обліку опе�
рацій у локальних базах даних одночасно відбувається фіксація
обсягів, процентних ставок, термінів та інших параметрів операцій.
Це дозволяє автоматизувати запит для отримання даних для роз�
рахунку вартісної структури балансу, проаналізувати активи і па�
сиви з погляду строків залучення�розміщення ресурсів.

Рекомендована література
1. Волохов В. Методика оцінки ефективності кредитної діяльності

банків за витратним підходом // Вісник НБУ. — 2003. — № 8. —
С. 49�54.

2. www. bank. gov. ua
3. www. aub. com. ua
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РОЗДІЛ 6 ОСОБЛИВОСТІ
БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

6.1. Концепція банківського маркетингу

На сьогоднішній день стало абсолютно зрозуміло, що ринок
банківських послуг трансформувався з ринку виробника в ри�
нок споживача. Звідси виникли і нові підходи до трактування
банківської діяльності. Теорія банківської фірми переносить
центр управління банком з портфеля активів на досягнення
високої конкурентоспроможності на основі концепції маркетин�
гу. Згідно теорії фірми банк є підприємством, перед яким стоїть
завдання максимізації прибутку на основі оптимальної ефек�
тивності своєї діяльності. Ефективність діяльності визначаєть�
ся на підставі оцінки витрат.

Доказом такої трансформації є зростання об’ємів роздрібно�
го ринку банківських послуг, внаслідок чого особливе значен�
ня в організаційних структурах банків набули служби, що зай�
маються маркетингом і стратегічним плануванням [201, c.23].

У сучасній економічній літературі немає недоліку в різних
трактуваннях поняття «маркетинг». В зв’язку з цим інтерес
представляє книга В.Т. Севрук „Банківський маркетинг”, в якій
дається класифікація визначень маркетингу: „Класифікуються
визначення маркетингу таким чином:

а) у широкому сенсі маркетинг – це соціальний процес, ме�
тою якого є отримання за допомогою прямого обміну або рин�
ку необхідних товарів і послуг як для окремих індивідів і соц�
іальних груп, так і на рівні підприємства;

б)у вузькому сенсі – це провідний напрям управлінської
діяльності, що включає вивчення, аналіз, планування, здійснен�
ня і контроль за виконанням програм по вивченню споживчо�
го попиту і створенню оперативного управління виробництвом
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для реалізації продукції і вартостей, які максимально відпові�
дають вимогам і споживачів, і виробників” [236, c.9].

У нашому дослідженні пропонується не розділяти визна�
чення по змісту на вузький і широкий і провести розділову
межу між поняттями суть і принципи маркетингу (маркетин�
говий підхід) і послідовністю дій, що реалізуються з цих суті і
принципів (маркетинговий процес).

Можна погодитися, що метою маркетингового процесу є
задоволення потреб в товарах, яке відбувається за допомогою
обміну. Слід тільки уточнити зміст цього процесу.

Маркетинговий підхід реалізується в цілому на стадіях, пе�
редуючих придбанню і споживанню продуктів і полягає у ви�
явленні споживчих переваг. У зв’язку з цим пропонується
включати в поняття маркетингу в широкому сенсі підхід при
якому продавець орієнтований на задоволення потреб спожи�
вача за допомогою вивчення і обліку даних потреб при виборі
напрямів діяльності у сфері виробництва і збуту продукції.

Приведене вище визначення маркетингу в «вузькому сенсі»
дуже складно в редакційному плані, проте, ясно, що в поняття
маркетингу включені такі напрями управлінській діяльності як
вивчення споживчого попиту і оперативне управління вироб�
ництвом.

Вивчення попиту на ринку – один з найважливіших на�
прямів, що розробляються тільки в рамках системи маркетин�
гу. Управління ж виробничим процесом традиційно відносить�
ся до іншої сфери менеджменту. Маркетинг, будучи системою
сам по собі, виступає одночасно складовою частиною складні�
шої системи – системи менеджменту. Тому важливо провести
межу між тим, де закінчується маркетинг і починається управлі�
ння виробництвом.

Завдання маркетингу полягає в тому, щоб визначити які
товари, якої якості і споживчих властивостей, за якою ціною
потрібні на ринку. У розділі „Маркетинг в банківському менед�
жменті” книги „Менеджмент банків: організація, стратегія, пла�
нування” автори М.З.Бор і В.В. Пятенко приведене наступне
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визначення ролі маркетингу в системі менеджменту: маркетинг
грає дуже важливу роль як інформаційна підсистема сучасного
банківського менеджменту. Головна ідея маркетингу полягає у
виявленні потреб, запитів і переваг споживачів, і у зв’язку з цим
– визначенні сегментів ринку, на якому може бути знайдена
ніша для реалізації нового банківського товару – послуги на
основі співпраці, партнерства з іншими банками або на основі
конкуренції з ними” [29]

У маркетинговий процес входять також оцінка можливос�
тей по виготовленню товару з необхідними характеристиками
і стимулювання збуту даного товару. У оцінку можливостей по
виготовленню товару входять наявність необхідних виробни�
чих потужностей, технологій, сировини і персоналу, плановані
витрати і джерела їх покриття. У випадку, якщо всі можливості
оцінюються позитивно, наступає етап підготовки товару для
ринку. При цьому, оптимізація виробництва, розробка техно�
логії, організація праці персоналу – сфери що належать виключ�
но до системи управління виробництвом. Інакше кажучи, мар�
кетинг і оперативне управління виробництвом – це самостійні
ланки в системі менеджменту. Слід зазначити, що зміст марке�
тингу може тісно переплітатися із змістом інших блоків менед�
жменту. Наприклад, система оплати праці і матеріального сти�
мулювання працівників – один з аспектів організації праці на
підприємстві, що відноситься, поза сумнівом, до системи управ�
ління персоналом. З іншого боку, матеріальне заохочення пра�
цівників може бути важливим елементом системи стимулюван�
ня збуту продукту, тобто, етапом маркетингового процесу.

Відмінність між маркетингом і іншими складовими елемен�
тами менеджменту не дозволяє погодитися з наступним виз�
наченням маркетингу, яке дається Е.А. Уткиним: „Маркетинг
відомий як система управління і організації діяльності ком�
паній, фірм, банків, що всесторонньо враховує процеси, що
відбуваються на ринку” [271].

Маркетинг має завдання позначити основні напрями роз�
витку ринку і виробити пропозиції по організації роботи
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підприємства. Менеджери, ґрунтуючись на результатах марке�
тингових досліджень, повинні реалізувати можливості по орган�
ізації діяльності підприємства так, щоб продукт був конкурен�
тноздатним і мав попит на ринку.

Перекликається з приведеними вище підходами до марке�
тингу і визначення Г.В. Полуніної: „Маркетинг (англ, marketing,
від market �рынок), система управління виробничо�збутовою
діяльністю, заснована на комплексному аналізі ринку. У вузько�
му сенсі система організації і управління діяльністю фірми в
цілях максимального збуту вироблюваній нею продукції не
тільки в даний момент, але і із стратегічною орієнтацією на по�
треби населення в перспективі. Маркетинг охоплює вивчення
ринку, планування, постановку цілей і завдань і їх реалізацію,
ціноутворення, організацію продажу товарів і послуг” [225]. У
цьому визначенні ми також стикаємося з розділенням поняття
маркетинг на широкий і вузький його сенс, хоча не зовсім зро�
зуміло, в чому різниця між „система управління виробничий�
збутовою діяльністю” і „система організації і управління діяльн�
істю фірми”. Але у будь�якому випадку, тут також відбувається
ототожнення маркетингу з системою управління. Повторимо ще
раз, що маркетинг це хоч і дуже важлива, але не єдина складова
системи управління. Будучи блоком менеджменту, маркетинг
сам є складною системою, об’єднуючою декілька елементів. На
основі узагальнення розробок в області теорії маркетингу заруб�
іжних і вітчизняних економістів, можна виділити такі складові
частини системи маркетингу як суть маркетингу, маркетинговий
підхід і маркетинговий процес. Ця система повинна бути допов�
нена ще одним елементом – маркетингова служба, яке витікає з
наступних визначень маркетингу.

Маркетинг – вид людської діяльності, направленої на задо�
волення потреб за допомогою обміну [133].

Маркетинг є процес планування і втілення задуму, ціноут�
ворення, просування і реалізацію ідей, товарів і послуг за допо�
могою обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій
[306].
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Маркетинг – це процес, що полягає в прогнозуванні потреб
потенційних покупців і задоволенні цих потреб шляхом про�
позиції відповідних товарів – виробів, технологій, послуг і т.д.
[90].

Маркетинг – комплексна система організації виробництва і
збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних
споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і про�
гнозування ринку, розробки стратегії і тактики поведінки на
ринку за допомогою маркетингових програм [51].

Перше визначення розкриває зміст маркетингу в глобаль�
ному масштабі (у „широкому сенсі”) – задоволення потреб спо�
живача, без деталізації того, якого роду діяльність і яким чином
здатна задовольнити ці потреби. Дане визначення може розг�
лядатися як те, що розкриває загальну суть маркетингу. При
розгляді маркетингу, як системи, дане визначення може вико�
ристовуватися як формулювання суті маркетингу.

Всі подальші визначення представлені в „вузькому сенсі” і
указують на деякі конкретні напрями діяльності банку, що
слідують з суті маркетингу.

Зокрема з другого визначення виходить: щоб товари або
послуги задовольняли потреби окремих осіб, ці товари і послу�
ги повинні пройти процес планування і визначення якими вони
повинні бути, за якою ціною реалізовуватися і як слід здійсню�
вати просування даних товарів і послуг від продавця до покуп�
ця. Це визначення дозволяє виділити наступні сутнісні елемен�
ти маркетингу – планування, ціноутворення і просування
товарів або послуг на ринку.

Третє визначення акцентує увагу на одній важливій особ�
ливості маркетингу – необхідності прогнозування можливої
зміни потреб ринку. Маркетинг припускає задоволення не
тільки поточних запитів ринку, але і тих запитів, які можуть
виникнути в майбутньому.

Четверте визначення детальніше розкриває суть маркетин�
гу. Воно містить всі ті складові, які розкривалися у перших
трьох визначеннях – задоволення потреб, планування, прогноз
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і вводить ще один важливий елемент – орієнтацію на отриман�
ня прибутку. Будь�яке комерційне підприємство реалізує свій
продукт з метою отримання прибутку. Маркетинг визначає
можливість отримання прибутку за допомогою реалізації про�
дукту, що задовольняє запити ринку.

Таким чином, визначення „у вузькому сенсі” включають в
поняття маркетинг наступні елементи: задоволення поточних
запитів споживачів шляхом розробки і пропозиції необхідного
продукту; прогноз зміни запитів споживачів; ціноутворення;
просування товару на ринку; отримання прибутку. Всі ці еле�
менти, розташовані в певній послідовності складають маркетин�
говий процес.

В результаті система маркетингу може мати наступний виг�
ляд:

Суть поняття припускає усвідомлення і розкриття суті мар�
кетингу.

Маркетинговий підхід зумовлює розкриття принципів мар�
кетингу, що розкривають його сутність.

Маркетинговий процес визначає витікаючи з суті і прин�
ципів маркетингу дії, а також порядок і послідовність їх
здійснення.

Маркетингова служба є структурою, що впроваджує марке�
тинговий підхід до організації діяльності і здійснює маркетин�
говий процес.

Чи входять в поняття банківського маркетингу виділені
елементи, що становлять систему маркетингу?

Специфіка банківської діяльності і банківського продукту
накладає відбиток на маркетинг в банківській сфері.

Банківський маркетинг через його специфіку представляє
особливу галузь маркетингу [271, с.5] Специфікою відрізняють�
ся всі прийоми маркетингових досліджень і розробок. Через це,
розглянемо всі елементи системи маркетингу стосовно банкі�
вської сфери.

Суть поняття – найбільш вдале визначення банківського
маркетингу приводить В.М. Усоскін в Російській банківській
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енциклопедії: „Маркетинг банківський (англ., marketing, від
market �рынок) – пошук найбільш вигідних (що існують і май�
бутніх) ринків продуктів з урахуванням реальних потреб
клієнтури; припускає чітку постановку цілей банку, вибір
шляхів і способів їх досягнення і розробку конкретних заходів
для реалізації планів” [225, с.235].

Єдине, чим може бути доповнене визначення банківського
маркетингу, так це віддзеркаленням чисто банківської специф�
іки в „розробці конкретних заходів”. Пропонується наступне
визначення банківського маркетингу:

Банківський маркетинг – частина системи банківського
управління, направлена на задоволення запитів клієнтів і отри�
мання прибутку шляхом реалізації на ринку банківських про�
дуктів, що враховують тенденції розвитку ринку, за допомогою
управління активами і пасивами, доходами і витратами,
ліквідністю балансу банку, рівнем ризику його операцій.

Дане визначення містить вказівку: по�перше, на умову реа�
лізації пропонованих банком і послуг, що приносять прибуток
– задоволення запитів клієнта; по�друге, на інструменти, що є
у банку, для визначення видів і об’ємів окремих видів послуг,
що виносяться на ринок – управління активами і пасивами,
доходами і витратами, ліквідністю і ризиком; по�третє, на кінце�
вий результат діяльності банку в сучасних ринкових умовах
отримання прибутку.

Маркетинговий підхід
Суть маркетингу неможливо розкрити без розуміння його

принципів, які повинні допомогти впровадженню маркетингу
в діяльність підприємств і банків (таблиця 6.1.1).

Бачимо, що немає ніякої різниці в суті визначення прин�
ципів маркетингу. Відмінність полягає тільки у формулюваннях
(зокрема об’єднанні Е.А. Уткиним двох принципів в один).

Найбільш значущими для банківського маркетингу Е.А.
Уткин визначає наступні принципи:

1. Постійна націленість на досягнення оптимального в кон�
кретних умовах кінцевого практичного результату.
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2. Спрямованість не на короткостроковий, а на довготрива�
лий результат маркетингової роботи.

3. Застосування в єдності і взаємозв’язку тактики і стратегії
активного пристосування до вимог потенційної клієнтури з
одночасною цілеспрямованою дією на них [271, с. 11].

На нашу думку, в перерахованих вище принципах банківсь�
кого маркетингу недостатньо приділена увага основоположно�
му принципу маркетингу, визначенню і задоволенню запитів
споживачів. Про пристосування до вимог „потенційної клієнту�
ри” згадується тільки в останньому принципі. Проте, слід вра�
ховувати очікування не тільки потенційної, але і реальної
клієнтури. Крім того, не цілком правильна запропонована чер�
говість принципів. На першому місці йде „націленість на досяг�
нення оптимального в конкретних умовах кінцевого практич�
ного результату” і лише на другому місці „Спрямованість не на
короткостроковий, а на довготривалий результат”. Але марке�
тинговий підхід орієнтує саме на довгострокові результати.
Проміжні цілі і завдання є лише етапами в досягненні довгост�
рокової мети.

Не маючи особливих претензій до суті запропонованих Е.А.
Уткиним принципів банківського маркетингу, пропонується
змінити їх черговість і сформулювати таким чином:

1. Концентрація дослідницьких, виробничих і збутових зу�
силь на забезпеченні якнайповнішого задоволення потреб по�
купця, швидка реакція на зміну вимог до продукту з боку по�
купця і формування купівельного попиту на нові продукти.

2. Спрямованість на довгостроковий результат в роботі, за�
безпечення довготривалої прибутковості підприємства, засно�
ваної на прогнозах, дослідженнях ринку і розробці на їх основі
нових продуктів, що забезпечують прибуткову діяльність.

3. Націленість на досягнення в результаті роботи заплано�
ваних об’ємів реалізації послуг зі встановлених цін. Розгляне�
мо, що стоїть за кожним з цих принципів стосовно діяльності
банку.

Перший принцип – концентрація зусиль на задоволенні по�
треб споживача – відображає базову передумову організації
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Таблиця 6.1.1
Принципи маркетингу

�;���� )���3( „+)3 ��� 
5���3���
” „�����	):��( 5���3���
” 

1. ,���!������ �������(, "�������� 
�� ������� "����� �����! ��������, 
�������( �������( � ����	��& 
����������� �����>����� 

,���!������ �������( ������>�	�# �� 
����	���� "����� �����! �������� 
(���>����), ������9�	�( � "����9�	�( 
�������( �������(, ����	��& 
����������� ����!����.  

2..=���������9� "��������# �����! 
������#, "�!�"������# ���� "���!��� 
�!� ���������� "���!�� �# ����9���# 
���������& ���!��� 
 

��������	�� ������� "��������# 
�����! �������� ��#��>�	�# 
"�!�"������#� (& ����� ���!&����� 
"���!��� �# ����9���# ���������& 
���!��� 

3..�/������� �����"���# �������( � 
������ �� �����& �����& � 
"����������& �!'>��& � � �������� 
������� 

)�!�"������# ���!��������� 
����!������ � ����������� �#�	����� 
"��#�� ��������� ��"��!�� � 
���������� �����"���( ����& �������-
��&�����& ��� �# ��������� � 
"�!�"������# ����!������ 
������������& �# ����� ������� � 
������  

4..)�!�"������# �����������( 
��"��	���������� ����!����-
����������( �#�	����� �����>�����, 
Z� ��������> ��������� "��� 
�������-��&�����& ��� � ��"��!�� �# 
��������� ����!������ ������� 
�������( ����"��  

_����	 ��������( � ������� �������� 
�������& ����������& �������� � 
���#& ��������� ������������# � 
�����! ��������, Z� "���%%�	�#, ��� 
��������� �( �� (& /��������# � 
������%����# [271] 

5.._����	 ��������( � ������� 
����!���� � ���#& �������( �������( 
� ����� ��������, Z� "���%%�	�#, 
��� ��������� �( �� /��������# � 
������%����# �����! [51] 

 

будь�якої комерційної діяльності незалежно від виду пропоно�
ваного продукту. Перед тим, як вийти на ринок з пропозицією
своїх продуктів, банку необхідно вивчити попит і пропозицію,
оцінити свої можливості в конкуренції з іншими банками.

Другий принцип – орієнтованості на довгострокові резуль�
тати припускає, що банк визначає стратегічні цілі і послідовно
йде до їх досягнення в своїй щоденній роботі. Цілями банку
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можуть бути: збільшення об’єму реалізації банківських послуг
підприємствам або приватним особам на певному географічно�
му просторі; заняття лідируючих позицій в обслуговуванні ок�
ремих груп клієнтів (наприклад, торгівельно�посередницьких
компаній або населення з середнім рівнем доходів); завоюван�
ня ролі провідного постачальника певного виду послуг, для
надання яких у банку є якнайкращі передумови. Можливі вар�
іанти комбінації цих цілей.

Третій принцип – досягнення запланованих кінцевих ре�
зультатів. Без таких кількісних орієнтирів як, наприклад, пла�
нований об’єм активів або плановий прибуток неможливо ви�
робити програму дій банку і конкретні завдання на певні
відрізки часу. План повинен визначати, як, виходячи з можли�
востей, що є у банку, і кон’юнктури ринку, що складається, ре�
алізувати максимальний об’єм своїх продуктів і забезпечити
прибуток і фінансову стійкість. (При установці на найближчу
перспективу іноді слід орієнтуватися не на прибуток, а на збит�
ки. Витрати при освоєнні нового ринку або виду діяльності
практично завжди вище за доходи).

Для успішного виконання поставлених стратегічних цілей
необхідно встановити ряд проміжних завдань. До їх числа мо�
жуть відноситися:

� досягнення конкретного об’єму послуг, що надаються бан�
ком групі клієнтів, що цікавить його, в заданому інтервалі часу;

� збільшення темпів зростання об’єму платних послуг
клієнтам в планованому періоді в порівнянні з попереднім;

� освоєння через певний проміжок часу конкретної части�
ни ринку одного з видів послуг;

� збільшення в плановому періоді продуктивності праці бан�
ківських службовців.

Окрім кількісних, можуть встановлюватися і якісні цілі, такі
як зміна внутрішньої культури установи відповідно до змін, що
відбуваються на ринку, підвищення освітнього рівня персона�
лу, впровадження прогресивнішої технології отримання, оброб�
ки і зберігання інформації, підвищення відповідальності прац�
івників за покладені на них обов’язки.
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Маркетинговий процес
Принципи маркетингу визначають маркетинговий процес

як сукупність послідовних дій, направлених на формування і
підтримку попиту на банківські продукти і об’єм їх реалізації.

Зв’язок принципів маркетингу і етапів маркетингового про�
цесу бачиться в наступному:

1..Перший етап, витікає з принципу концентрації зусиль на
задоволенні потреб покупця. Він включає: вивчення ринку –
учасників ринку (продавців і покупців) і пропонованих на нім
продуктів; розробка продукту з урахуванням вимог ринку і
наявних можливостей; визначення ціни продукту; розробка
підходів до стимулювання збуту продуктів. Схематично даний
етап можна представити в наступному вигляді (Рис. 6.1.1):
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Рис. 6.1.1 Складові елементи першого етапу маркетингового
процесу

2.З принципу спрямованості на довгостроковий результат
витікає другий етап маркетингового процесу – складання стра�
тегічного плану. У стратегічному плані визначаються довгост�
рокові цілі банку, основні напрями його діяльності і пріоритети
розвитку.

3.Принцип націленості на досягнення кінцевих результатів
визначає третій етап – етап тактичного планування. Тактич�
на частина містить поточні плани і завдання, кількісні орієнти�
ри на найближчий період (наприклад, рік або квартал).

Вивчення і аналіз ринку, розробка нових продуктів, завою�
вання довіри клієнта і репутації надійного банку не можуть
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бути здійснені в короткий час. Це тривалий процес, який виз�
начає і характер фінансування маркетингу: „Маркетинг – не
сього хвилинна винагорода. Маркетинг і реклама повинні роз�
глядатися як консервативне вкладення грошей. Вони не мо�
жуть творити дива” [2, с.74]. Вкладення в маркетингові дослід�
ження є умовою досягнення наміченої довгострокової мети. Річ
у тому, що ситуація на ринку міняється достатньо швидко і
найдинамічніше розвивається ринок банківських послуг. Попит
на окремі банківські продукти чутливо реагує на всі зміни пол�
ітичної і економічної обстановки. От чому ринкові досліджен�
ня і прогнози (перший принцип маркетингу) такі важливі для
банку.

Значення другого принципу маркетингу полягає в тому, що
вивчення і прогнозування попиту з орієнтуванням на віддале�
ну перспективу дозволяє впливати і на його формування, а
отже, на зростання продажів не тільки сьогодні, але і завтра.

Стратегічна частина плану загалом зводиться до визначен�
ня двох положень:

По�перше, на яких ринках банк сподівається здійснювати
свої операції. Ринки, як наголошувалося вище, можуть бути
вибрані: за територіальною ознакою, коли банк зосереджує зу�
силля на обслуговуванні якогось географічного простору (на�
приклад, стратегічна мета – стати основним постачальником
фінансових послуг підприємствам одного з крупних промисло�
вих регіонів); по групах клієнтів, коли банк прагне стати основ�
ним постачальником фінансових послуг лише деяким підприє�
мствам (наприклад, підприємствам однієї з галузей
промисловості); по видах послуг, що надаються, коли банк
віддає пріоритет роботі з декількома операціями, спеціалізуєть�
ся в наданні лише деяких послуг (наприклад, іпотечні і інвес�
тиційні банки, банки по акумуляції заощаджень населення).
Таким чином, необхідно:

а) сформулювати основоположну передумову пропозиції,
дати уявлення потенційним клієнтам про характер діяльності
банку і пропоновані ним послуги, переконати споживача у
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вигідності роботи з банком саме в тих напрямах і тих видах
діяльності, які даний банк представляє;

б) скласти уявлення про перспективи збуту своїй продукції,
про той, хто може стати її споживачем сьогодні і в найближчо�
му майбутньому, визначити завдяки чому дана продукція може
мати попит і в якому об’ємі може виражатися цей попит.

По�друге, до якого ступеня обхвату вибраного ринку (до якого
об’єму операцій на ринку) банк прагне. Стратегія полягає:

а) у стовідсотковому обхваті виділених ринків;
б) у входженні до складу основних банків, що пропонують

послуги на даному ринку;
в) у простому входженні до складу банків, що працюють на

даному ринку.
Вибір стратегії по ступеню обхвату ринку базується на про�

гнозах динаміки розвитку цільових ринків і на оцінці можли�
востей розвитку самого банку. Банку необхідно проаналізува�
ти власні можливості проведення операцій, правильно оцінити
наявні як матеріальні, так і людські ресурси. Очевидно і те, що
банк, наділений невеликим статутним капіталом, не може оріє�
нтуватися на залучення крупних клієнтів з великими оборота�
ми і залишками на рахунках або що потребують великих об’ємів
кредитування. Банк із слабкою технічною базою не зможе
здійснити чітке обслуговування великого числа підприємств,
організацій або приватних осіб. І, нарешті, банк, що не має по�
вністю сформованого і такого, що володіє необхідними нави�
ками штату, не зуміє навіть у разі достатності ресурсів і техніч�
ного оснащення вступити в конкурентну боротьбу за клієнта.

Завдання тактичного або оперативного планування (третій
етап маркетингового процесу) полягає в тому, щоб визначити
можливості і завдання за об’ємом і прибутковості кожного виду
операцій, здійснюваних банком.

У тактичному плані розглядаються, які максимальні об’єми
залучення і розміщення ресурсів може собі дозволити банк,
виходячи з об’єму власних засобів, попиту і пропозиції на кре�
дитні ресурси, а також норм ліквідності. Банк планує об’єми за
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конкретними джерелами залучення: міжбанківський кредит,
залишки на рахунках клієнтів банку, залишки на рахунках тер�
мінових депозитів, емісія боргових цінних паперів, а також
розміщення ресурсів в різні види активів з урахуванням норм
ліквідності, обов’язкових і внутрішньобанківських резервів.
Основою для такого планування є дані по видах залучення і
розміщення за минулі роки, скоректовані на передбачувані тем�
пи інфляції, можливий відтік і залучення клієнтів, отримані
заявки на кредитні ресурси, завдання по зміні структури ак�
тивів і пасивів балансу банку, передбачувана вартість залучен�
ня і розміщення окремих видів ресурсів, планований прибуток.

Процес тактичного планування може бути представлений
у вигляді схеми, що надає три основні види банківських про�
дуктів: залучення внесків, розміщення акумульованих ресурсів
і не пов’язаних із залученням (розміщенням) коштів.

З одного боку, банк має клієнтів, які розміщують власні ре�
сурси в банку (продукти по залученню внесків). Ця група
клієнтів пов’язана з процентними витратами банку по залучен�
ню внесків і депозитів. Сумарний об’єм залучення обмежений
для банку нормами ліквідності (співвідношення капіталу і зо�
бов’язань).

З іншого боку, банк має клієнтів, що користуються послуга�
ми банку з розміщення ресурсів. Ці клієнти забезпечують про�
центні доходи банку. Обмежувачами за об’ємом розміщення
виступають норми ліквідності (співвідношення капіталу і ак�
тивів, активів і зобов’язань до запитання), норми неприбутко�
вих активів (банку необхідно тримати деякі суми у вигляді за�
лишків, що не приносять дохід, на кореспондентських рахунках
і у вигляді готівки для підтримки своєї платоспроможності),
норми резервування (певний відсоток по кожному виду при�
вернутих ресурсів банк перераховує до фонду обов’язкових
резервів).

Крім того, банк надає своїм клієнтам послуги, не пов’язані
із залученням�розміщенням ресурсів (наприклад, розрахунко�
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вий�касове і консультаційне обслуговування). Отримана плата
по цих послугах формує непроцентні доходи банку.

Кінцевою формою тактичного планування є побудова про�
гнозного балансу на планований період часу (Рис 6.1.2).

Маркетингова служба
Прогнозний баланс є основою плану доходів і витрат бан�

ку, що розраховується на підставі планування об’ємів залучен�
ня і розміщення ресурсів.

На маркетингову службу банку покладається організація і
здійснення маркетингового процесу. Розробка кожного з пере�
рахованих вище етапів даного процесу вимагає великих знань,
досвіду, витрат часу і матеріальних ресурсів. Всі етапи однако�
во важливі, тому не можна концентрувати увагу тільки на од�
ному або декількох з них, ігноруючи інші.
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Для успішного втілення маркетингового процесу в
діяльність банку необхідна кваліфікована і копітка робота на
кожному етапі. У крупних банках, що охоплюють значний об’єм
ринку банківських продуктів, доцільне створення в рамках мар�
кетингової служби спеціальних підрозділів, орієнтованих в
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своїй роботі тільки на один з етапів маркетингового процесу.
Наприклад, відділ маркетингових досліджень і інформації вив�
чає ринок, здійснює збір і аналіз інформації про конкуруючі
банки, продукти, що є на ринку, змінах в споживчих перевага�
х.Свої висновки і рекомендації відділ маркетингових досліджень
і інформації представляє відділу по розробці нових банківських
продуктів, який на підставі отриманої інформації розробляє про�
позиції:

а) по внесенню змін до існуючих продуктів;
б) по створенню нових продуктів (з урахуванням передба�

чуваних витрат і планованої прибутковості даних продуктів).
Відділ нових продуктів повинен працювати в тісному кон�

такті з відділом ціноутворення.
Відділ ціноутворення веде облік витрат, пов’язаних з надан�

ням окремих банківських продуктів, визначає їх поточну і пла�
нову прибутковість. Відділ зобов’язаний визначати, у що об�
ійдеться банку зміни в умовах і порядку надання продукту, як
у зв’язку з цими змінами зросте (або знизиться) ціна інших
продуктів.

Нарешті, відділ по зв’язках з громадськістю проводить ро�
боту по роз’ясненню клієнтам особливостей нового вигляду
продукту, його виграшні сторони в порівнянні з що вже існу�
ють, а також сигналізує про те, як новий продукт сприймаєть�
ся споживачами і які перспективи його подальшої реалізації.
Схема маркетингової служби банку може виглядати таким чи�
ном (Рис. 6.1.3):

Рис. 6.1.3 Структура маркетингової служби банку

Узагальнимо у вигляді таблиці 6.1.2 систему банківського
маркетингу.
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Таблиця 6.1.2
Система банківського маркетингу

%������ 
5���3���
* 

#��� 5���3���
�	�
� 
����3)*, F� 	�����9 � 
�������* 5���3���
* 

%�<���<��� 5���3���
�	�6 � 
�����	�6 )�*2;, F� 

��;3��3G*�: ��;��� 	 
��5��= 3���* 

5���3���
�	�
� ����3)* 
,������# ����� –

��������, �������� � 
�������� 

,��� ������������& 
�������	 � ��/������( 

��"��!�� ������� ,��� �� ��"��!�� ����& 
�������� 

,�"������# ���� 
������� ,��� ������������# 

'������ 
�����������( "����	 

�� "��������# 
�����! 

������# 
 

������%����# "!��� 
������� 

,��� �� "�'#"��& " 
������	����% 

'������ 
���#��������� �� 
������������� 

��"��	��� 

�������# 
������������� ����� 

,��� ������������� 
���������# 

'������ ����������� 
�� ��#�����# 

�������& 
��"��	����� 

�������# ���������� 
(������������) ����� 

,��� ���������� 
���������# 

Питання для самоконтролю
1. Назвіть визначення та класифікації понятть „маркетинг”.
2. Дайте визначення та поясніть сутність поняття „маркетинговий

процес”
3. Охарактеризуйте місце маркетингу у системі банківського менед�

жменту.
4. Розкрийте поняття „маркетинговий підхід” та етапи його реалі�

зації.
5. Назвіть принципи банківського маркетингу та розкрийте механі�

зми їх реалізації.
6. Проаналізуйте звґязок маркетингового підходу та маркетингово�

го процесу.
7. Розкрийте роль маркетингової служби у організації та реалізації

маркетингового процесу.
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Рекомендована література
1. Агрессивный маркетинг: Сборник статей. – Самара: «Самарский

дом печати», 1994.
2. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков. Организация, стра�

тегия планирование. – М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей пред�

приятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут�
Центр, 1992.

4. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. –
М.:Международные отношения, 1992.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Бизнес�книга, 1999.
6. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий

«Банковский продукт», «Банковская услуга» и «Банковская опе�
рация» // Финансы и кредит. – 2002. – № 21.

7. Российская банковская энциклопедия / Под ред. О.И Лавруши�
на. �. М.: ЭТА, 1995.

8. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. – М., «Дело. Лтд», 1994.
9. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. – М.: ИНФРА�М. – 1995.
10. Эванс Дж. М., Берман Б. Маркетинг: перевод с англ. – М.: Эко�

номика, 1993.

6.2. Ринок банківських послуг і способи
його вивчення

Під терміном „ринок” в загальному сенсі прийнято розумі�
ти систему відносин у сфері обміну, що складаються між суб�
’єктами ринку (покупцями і продавцями), з приводу об’єкту
ринку, яким служить товар. До терміну „ринок” зазвичай дода�
ють уточнююче визначення: „Якщо сфера обміну, що цікавить
нас, охоплює всю національну територію, виходить ринок краї�
ни...” [90, с. 25].

Завдання даної частини роботи дослідження ринку банкі�
вських продуктів. Під ринком банківських продуктів слід розу�
міти, відповідно до загальноприйнятого визначення сукупність:

а) пропонованих банківських послуг;
б) покупців і продавців банківських послуг.
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Для розкриття специфіки потреб, що задовольняються бан�
ківськими продуктами, розглянемо їх класифікацію по еко�
номічній природі і видам клієнтських запитів.

Севрук В.Т. в книзі „Банківський маркетинг” приводить
наступну класифікацію банківських операцій:

1. Кредитні послуги (операції).
2. Депозитні операції.
3. Здійснення грошових розрахунків і платежів.
4. Операції з цінними паперами і інвестиційна діяльність.
5. Трансформація ресурсів на ринку позикових капіталів

(факторинг, траст і інш.).
6. Надання консультаційних і аудиторських послуг.
Це класифікація банківських продуктів по загальноеконом�

ічному змісту, оскільки не вказано іншого критерію класифі�
кації. Як і у випадках з іншими авторами, представляється не
правильним ототожнення понять банківської послуги і операції.
Представляється, що знак рівності можна ставити тільки між
поняттями банківська послуга і банківський продукт. Операція
– поняття вужче. Зміст банківської послуги визначається пев�
ним набором операцій, що здійснюються банківськими службов�
цями.

Класифікація банківських послуг може проводиться за на�
ступними ознаками: група клієнтів банку, група послуг, що на�
даються різним групам клієнтів, і різновиду цих послуг.1

Банківські продукти в даній роботі класифікуватимуться
щодо їх зв’язку з функцією банку по перерозподілу грошових
ресурсів. Такий підхід до класифікації дозволяє прив’язати кон�
кретні банківські продукти до діяльності конкретних підрозділів
комерційного банку.

Процентні продукти
Перша група – продукти, пов’язані з діяльністю банку по пе�

рерозподілу грошових ресурсів «... перелив ресурсів, що тимчасо�
во осідають у одних і вимагають застосування у інших” [17, с.8].

1  Система класифікації клієнт�продукт приведена в Російській банківській
енциклопедії в статті В.М. Усоскина „Маркетинг банківський” с. 235.
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До цієї групи входять: а) продукти для вкладників –
різні по термінах і умовах види внесків юридичних і
фізичних осіб (ці продукти пов’язані з процентними вит�
ратами банку); б) продукти для позичальників – різні по
видах і умовах кредити для юридичних і фізичних осіб (ці
продукти пов’язані з процентними доходами банку). Ос�
кільки продукти даної групи пов’язані з процентними до�

ходами і витратами, пропонується назвати їх процентні
продукти.

Комісійні продукти
Друга група – продукти, непов’язані з перерозподілом ре�

сурсів. До другої групи відносяться всі інші банківські продук�
ти, що приносять банку непроцентні доходи – трастові опе�
рації, депозитарні послуги, консультаційне обслуговування і т.д.
Оскільки ці продукти пов’язані з отриманням банком деякої
комісії за їх проведення, дану групу назвемо комісійні продук�
ти.

Розрахунково�касове обслуговування
Слід виділити ще один специфічний вид банківських про�

дуктів, який поєднує в собі особливості процентних і комісій�
них продуктів, – це розрахунково�касове обслуговування
клієнтів: підприємств, організацій і приватних осіб, що мають в
банці розрахунковий або поточний рахунок.

З одного боку, залишки грошових коштів на розрахун�
кових і поточних рахунках клієнтів є одним з видів залу�
чення ресурсів, за які банк може виплачувати певний відсо�
ток. З цієї точки зору розрахунково�касове обслуговування
є процентний продукт (продукт для вкладників). З іншого
боку, розрахунково�касові операції, що проводяться банком
за дорученням клієнтів (по їх рахунках), пов’язані з отри�
манням банком комісії за розрахунково�касове обслугову�
вання. І в цьому випадку їх можна розглядати як комісій�
ний продукт.

Об’єктом нашого дослідження є банківський ринок, що
охоплює не всю національну територію, а лише ту її частина, на
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якій функціонує конкретний банк. “Традиційно ринок банківсь�
ких послуг класифікується за двома основними принципами:

1. Ринок конкретних банківських послуг (продуктовий
принцип), який може бути:

а) кредитним;
б) операційним, кредитно�операційним;
в) інвестиційним.
2. Ринок клієнтів банку:
а) юридичні і (або) фізичні особи, що проводять операції з

нерухомістю;
б) різні корпорації�споживачі банківських послуг, банки�

кореспонденти (інституційний ринок);
в) ринок, пов’язаний з урядовими органами;
д) юридичні і (або) фізичні особи, що є клієнтами банку по

лінії трастових послуг” [236].
З даною класифікацією ринків банківських послуг в цілому

можна погодитися. Проте вона не враховує однієї важливої
класифікації – територіальну. Банки визначають не тільки які
продукти і якій групі клієнтів пропонувати, але і той географі�
чний простір, на якому можна працювати.

Територіальну сегментацію визначає географічний простір,
на якому банк пропонує свої продукти. Як географічний сег�
мент можуть виступати певні територіальні одиниці: місто, ок�
руг, район, мікрорайон і т.д. Якщо банк реалізує свої продукти
споживачам, розташованим в межах міста, слід вивчити міський
ринок банківських продуктів. Якщо клієнти банку зосереджені
в дрібнішому або крупнішому адміністративному діленні, нас
цікавитиме ринок банківських продуктів даного адміністратив�
ного сектора. Як правило, банк, початківець прагне отримати
ринок збуту своїх продуктів серед споживачів, що знаходяться
в територіальній близькості від нього. Територіальна близькість
банку – одна із сприятливих для клієнта умов. Розвиток
філіальної мережі і впровадження електронних систем взаємодії
з клієнтом дозволяють банку розширювати свій територіальний
сегмент.
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Сегментація по групах клієнтів визначає, яка група спожи�
вачів найцікавіша для банку, виходячи з цілей його створення,
передбачуваних напрямів роботи, можливостей по отриманню
доходу.

Банк може орієнтуватися на роботу (в рамках територіаль�
них сегментів) з дрібним, середнім або крупним бізнесом, з
державними або приватними підприємствами, з високо або
середньо забезпеченими групами населення.

Сегментація по видах послуг визначає які види послуг, на
яких територіальних ринках і яким групам споживачів, банк
збирається пропонувати. Наприклад, які види вкладних ра�
хунків будуть запропоновані населенню з середнім рівнем до�
ходів в даному географічному секторі.

При рішенні головного питання – що і кому продавати, –
всі три напрями сегментації зливаються воєдино. Проте вони
мають різну черговість залежно від цілей і завдань, які ставить
перед собою банк і до якого ступеня універсалізації він прагне.
Універсальним банкам слід орієнтуватися на те, що територі�
альні сегменти представлені різними групами потенційних спо�
живачів банківської продукції. Останні, у свою чергу, відрізня�
ються різними вимогами, що пред’являються до банківських
продуктів. Наприклад, всі групи споживачів на територіальних
ринках, насичених банківськими продуктами, будуть вимог�
ливіші до пропонованого продукту і якості обслуговування. У
промисловому районі, наприклад, переважає попит на послуги
банку з безготівкових розрахунків і кредитування виробницт�
ва, тоді як в житлових районах попит буде пред’явлений на
послуги із залучення внесків громадян і споживчі кредити.
Іншими словами, на різних географічних просторах є різні гру�
пи клієнтів з різними потребами в банківських продуктах. Тому
у випадку з універсальними банками, орієнтованими на надан�
ня всіх основних видів банківської продукції, що відповідають
запитам різних груп клієнтів, схема сегментації може бути такій
(Рис. 6.2.1):
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Рис. 6.2.1. Схема сегментації універсального банку

При спеціалізації банку на певних видах продуктів схема
сегментації виглядає так (Рис. 6.2.2):
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Рис. 6.2.2 Схема сегментації при спеціалізації банку на пев�
них видах продуктів

Вказана на рис. 6.2.1 послідовність сегментації пояснюється
таким чином. При універсальному характері банк прагне нада�
вати різні послуги різним групам клієнтів. Тому для такого бан�
ку перш за все важливо визначити свій територіальний ринок,
оскільки на територіальному ринку різні групи споживачів
пред’являють попит на різні банківські продукти. Загалом, те�
риторіальний ринок банківських продуктів можна трактувати
як сукупність представлених на даному географічному просторі
покупців і постачальників банківських продуктів, а також са�
мих цих продуктів. Наприклад, якщо узяти ринок банківських
продуктів в масштабі міста, то він складатиметься з банків, що
діють в даному місті, інших фінансових інститутів, що пропо�
нують свої продукти, і підприємств та приватних осіб, що пред�
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’являють попит на ці продукти. Універсальний банк повинен
визначити, яку частину різних груп споживачів він потенцій�
но може забезпечити своїми продуктами. Звідси слідує другий
етап сегментації – які групи споживачів можуть бути зацікав�
лені у продуктах банку; третій етап – які конкретно продукти
слід пропонувати різним групам клієнтів.

Послідовність сегментації, показаної на рис. 6.2.2 має таке
трактування: банк спочатку орієнтується на надання тільки
деяких продуктів, він не прагне охоплювати інші частини те�
риторіального ринку банківських продуктів (перший етап сег�
ментації), але він є учасником даного територіального ринку
через своє місцезнаходження. Тому такому банку необхідно
знайти ті сегменти в рамках свого територіального ринку бан�
ківських продуктів, на яких не достатньо представлена спеціа�
лізація даного банку (другий етап сегментації). Але попит на
продукти на будь�якому територіальному сегменті формується
споживачами, різними групами потенційних клієнтів (третій
етап сегментації).

Рис. 6.2.3 визначає послідовність сегментації при орієнтації
банку на певні групи клієнтів. При спеціалізації на окремих
клієнтах, банк не прагне до обхвату іншої частини ринку, що
складається цього разу з різних груп споживачів. 
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Рис. 6.2.3 Сегментація при орієнтації банку на певні групи
клієнтів

Тут, відповідно, першим етапом сегментації є виділення
клієнтури, що цікавить банк. Для роботи із специфічною
клієнтурою банку необхідно чітко знати, які види його про�
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дуктів потрібні цій клієнтурі (відповідно другий етап сегмен�
тації).

Останній – третій етап повинен показати, які територіальні
сегменти, на яких представлена цільова група клієнтів, банк
зможе охопити, виходячи з можливостей, що є у нього.

Поєднавши три розглянуті схеми сегментації, можна склас�
ти загальну таблицю розповсюдження певних банківських про�
дуктів конкретним групам споживачів (Таб. 6.2.1) [245, с. 92].

Таблиця 6.2.1
Сегментація ринку по територіальному і продуктовому

сегменту
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При будь�якій спеціалізації банку, йому доводиться стикати�
ся з конкуренцією як в можливості продавати окремі продукти,
так і в можливості працювати з клієнтурою, що цікавить банк.

Тому, відповівши на питання – що і кому продавати, необ�
хідно визначити – як продавати, щоб не програти в конку�
рентній боротьбі з іншими банками.

Для цього необхідно зібрати інформацію про стан ринку по
наступних напрямах:

1. Продавці. Які банки і інші фінансові інститути вже пра�
цюють на даному ринку, цілі їх створення і напрями діяльності,
тривалість роботи на даному ринку і репутація, що склалася,
плани і стратегічні орієнтири, цільові сегменти і організація
роботи з клієнтурою.

2. Покупці. Які підприємства, організації і приватні особи
формують попит на банківські послуги на даному ринку. Які
вимоги до послуг вони пред’являють і наскільки вони задово�
лені існуючими послугами.
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3. Продукти. Які послуги пропонуються продавцями (бан�
ками�конкурентами) на даному ринку, характер цих послуг і
порядок їх надання.

Повна і достовірна інформація є основою ухвалення рішень
про те, як необхідно діяти на ринку. Рецепт для хорошого
рішення: 90% інформації і 10% натхнення [31].

Джерел інформації досить багато „... дуже важко знайти мар�
кетингову проблему, по якій немає хоч якої�небудь опубліко�
ваної інформації” [31, с.7]. Збір інформації про банки�конкурен�
ти (продавці) слід починати з історії їх створення, вирішуваних
задач і динаміки їх розвитку. Найбільш доступним джерелом
такої інформації є газети, журнали і реклама, що проводиться
даними банками. Багато крупних банків мають спеціальні служ�
би, в завдання яких входить збір інформації за матеріалами
преси і рекламою про банки, їх операції і послуги.

Знання історії банків�конкурентів і основних напрямів їх
діяльності може підказати можливі напрями співпраці. Наприк�
лад, якщо банк, який тільки виходить на ринок, і банк, що дав�
но працює на даному ринку, в глобальному масштабі орієнто�
вані на загальні цілі (наприклад, допомога розвитку
наукомістких виробництв і високих технологій), то обидва бан�
ки можуть зацікавитися в сумісному фінансуванні і кредиту�
ванні окремих проектів. Перетворення конкурента на партне�
ра полегшить входження банку на ринок.

Інформація про потенційних споживачів банківських про�
дуктів має значення для планування видів послуг і можливих
об’ємів їх реалізації. Переважний спосіб отримання цієї інфор�
мації – контакти із споживачем.

Найбільш простій і доступний спосіб отримання інформації
про продукти, що є на ринку – безпосереднє звернення в кон�
куруючі банки для придбання пропонованих ними продуктів.
При покупці продуктів банку�конкурента, окрім інформації про
методи роботи з клієнтом, якості і ціні продуктів конкурента,
можна отримати інформацію про зовнішній вигляд будівлі, в
якій розташований банк, внутрішній інтер’єр банку, ступінь
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технічної оснащеності, внутрішню культуру банку, що також
робить вплив на споживчі (клієнтські) переваги. Маючи таку
інформацію, можна скласти уявлення про те, як потрібно офор�
мити свій офіс, які доповнення до існуючих послуг слід ввес�
ти, якими повинні бути методи роботи з клієнтом.

Рішення задач по успішній і довгостроковій роботі по на�
данню клієнтам пропонованих банком продуктів вимагає від
банку аналізу і прогнозу його можливостей на нинішній момент
і на деяку перспективу. Крім того, внутрішня структура і куль�
тура банку повинні бути організовані так, щоб швидко реагу�
вати на ринкову ситуацію і вимоги клієнтів, що змінюються. Всі
вказані складові повинні розглядатися в рамках бізнес�планів
банку і системи внутрішньобанківського госпрозрахунку.

Бізнес�план банку є документом, що визначає стратегічну
лінію розвитку банку і конкретні проміжні цілі в рамках реалізації
даної стратегії. Причому між етапами маркетингового процесу і
основними напрямами складання бізнес�плану існує тісний взає�
мозв’язок. Можна говорити про те, що всі принципи маркетингу
і етапи маркетингового процесу повинні знаходити віддзеркален�
ня в бізнес�плані банку. При цьому виникає закінчена система,
коли суть маркетингової діяльності визначає її принципи, прин�
ципи визначають етапи цієї діяльності, а етапи діяльності задають
проміжні завдання, відображені в розділах бізнес�плану.

Сам термін „план” указує на зв’язок з принципом націле�
ності на довгострокові і кінцеві результати. Поставлені довгос�
трокові і короткострокові завдання – не що інше, як план діяль�
ності. Але реалізація банківської стратегії і досягнення певних
проміжних результатів неможливі без основної передумови
діяльності – отримання конкурентноздатного прибутку шляхом
реалізації продуктів, що задовольняють потреби споживача.
Звідси принцип маркетингу – концентрації зусиль на задово�
ленні потреб споживача – є основою планування.

Принцип концентрації зусиль на задоволенні потреб спожи�
вача визначає етапи маркетингового процесу – вивчення рин�
ку, розробка продукту, ціноутворення і стимулювання збуту.
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Вивчення ринку банківських продуктів
Цей етап маркетингового процесу знаходить вираз в

розділах бізнес�плану, присвячених макроекономічному
аналізу стану ринку банківських продуктів, аналізу конку�
рентоспроможності продуктів банку (сильні і слабкі сто�
рони порівняно з продуктами конкурентів), оцінці діяль�
ності банку в минулому періоді (з виявленням
невикористаних ресурсів і можливих напрямів вдоскона�
лення діяльності).

Макроекономічний аналіз дозволяє визначити ступінь і
напрями впливу на ринок банківських продуктів політичної і
економічної обстановки в країні. На підставі цієї інформації
складається прогноз можливого впливу зовнішніх чинників на
діяльність банку по наступних напрямах:

� які зміни в економічному і політичному середовищі мо�
жуть відбутися в планованому періоді;

� які банківські продукти матимуть найбільший попит у
клієнтів у випадку, якщо відбудуться очікувані зміни;

� хто з конкурентів здатний швидко відреагувати на зміни,
що відбуваються;

� що і коли потрібно буде банку зробити у разі настання або
не настання очікуваних подій.

Аналіз конкурентоспроможності дозволяє виявити, завдя�
ки яким особливостям продукти конкретного банку мають по�
пит у клієнтів. Хто і завдяки чому купує продукти. У чому
причина недостатньої реалізації окремих продуктів, що в них є
непривабливим для клієнтів і які зміни можна внести. Які види
аналогічних продуктів пропонують конкуренти і що в цих про�
дуктах привертає споживача.

Оцінка діяльності банку в попередньому періоді дозволяє
визначити місце банку на ринку: об’єми реалізації окремих
продуктів, територіальний обхват ринку, число обслуговуваних
клієнтів. Ця інформація є основою для планування видів про�
дуктів і об’ємів їх реалізації окремим клієнтам на різних тери�
торіальних сегментах.
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Розробка продуктів
Цей етап маркетингового процесу розкривається при пла�

нуванні видів продуктів, які банк збирається пропонувати рин�
ку на підставі аналізу інформації, зібраної про ринок по описа�
них вище напрямах. Склавши уявлення про те, які продукти
банку і в якому об’ємі можуть бути затребувані клієнтурою,
банку необхідно оцінити наявні можливості по їх наданню.

Ціноутворення на банківські продукти
Для планування вартості залучення ресурсів визначаються

об’єми процентних платежів по кварталах за кожен вид ресурсів
за попередній рік:

� відсотки, сплачені по залишках на розрахункових і поточ�
них рахунках в гривні і валюті;

� відсотки по внесках населення;
� відсотки по депозитах юридичних осіб;
� відсотки за зобов’язаннями банку в цінних паперах;
� відсотки за міжбанківські кредити в національній і іно�

земній валюті.
Далі розраховується ринкова середньо квартальна вартість

ресурсів по групах залучення і в цілому по банку.
Прогноз вартості залучення ресурсів будується на підставі

даних про фактичні виплати по кожному виду залучення ре�
сурсів за кожен квартал попереднього року і передбачувані в
плановому році темпи інфляції.

Для планування вартості розміщення ресурсів визначають�
ся об’єми процентних надходжень по кварталах за кожен вид
розміщених ресурсів за попередній рік:

1) Середньо квартальні об’єми поточних активів по видах:
� кредити юридичним особам в гривні і валюті;
� міжбанківські кредити в гривні і валюті;
� вкладення в цінні папери;
� кредити населенню;
2) Об’єми отриманих відсотків по кварталах за кожен вид

поточних активів:
� відсотки за кредити юридичним особам в гривні і валюті;
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� відсотки за міжбанківські кредити в гривні і валюті;
� відсотки, отримані по цінних паперах;
� відсотки за кредити населенню.
3) Середньо квартальна процентна ставка по розміщенню

ресурсів в різні групи активів і в цілому по банку, як розмір
процентних надходжень розділений на об’єм розміщених ре�
сурсів і помножений на 100%.

Особливість планування вартості розміщення ресурсів
полягає в тому, що вона визначається з урахуванням витрат
по залученню ресурсів і необхідного банку розміру прибут�
ку.

Розмір необхідного прибутку визначається планами розвит�
ку банку: придбання і ремонт нових приміщень, технічне пере�
озброєння, рівень дивідендів акціонерам і т.д. Позначимо пла�
новий розмір прибули як (Р).

На підставі проведених розрахунків отримуємо інформацію
про передбачувані витрати – (Е).

На цій базі визначуваний необхідний об’єм доходів (I). Як
I = Р + Е.

Якщо передбачуваний об’єм залучення позначити як (U), а
розмір необхідного об’єму ліквідних активів – як (О), то серед�
ня вартість розміщення у відсотках річних може бути вираже�
на формулою:

I х 100/(U – О).
На цю ставку повинні орієнтуватися всі підрозділи банку,

зайняті здійсненням активних операцій для того, щоб банк в
цілому міг отримати необхідний розмір доходів і прибутку.

Організація збуту банківських продуктів
Відбивається в бізнес�плані визначенням принципів внут�

рішньобанківського госпрозрахунку (система бюджетування) і
організаційної структури банку.

Організаційна структура намічає напрями діяльності кожно�
го підрозділу, іншими словами – який з підрозділів банку
здійснює реалізацію конкретних банківських продуктів і визна�
чає підходи до організації їх збуту.
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Система внутрішньобанківського госпрозрахунку встанов�
лює критерії оцінки діяльності кожного з підрозділів банку по
реалізації своїх продуктів. Сенс внутрішньобанківського гос�
прозрахунку і полягає в тому, що доходи, отримані підрозділа�
ми банку, повинні покривати їх витрати і забезпечувати дея�
кий прибуток.

Питання для самоконтролю
1. Назвіть існуючі підходи до класифікації банківських послуг.

Проаналізуйте їх недоліки.
2. Охарактеризуйте поняття „ринок банківських послуг”.
3. Розкрийте поняття „сегментація ринку банківських послуг” та

проаналізуйте можливі підходи до цієї сегментації.
4. Поясніть механізми практичної реалізації принципу банківського

маркетингу – концентрація зусиль на задоволенні потреб спожи�
вача.

5. Охарактеризуйте порядок планування обґєму та ціни банківських
послуг.
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6.3. Маркетингові важелі підвищення ефективності
роботи центрів прибутку банку

Глобальне економічне середовище стає все більш несприят�
ливим для банківської діяльності в її традиційних інституціо�
нальних і фінансових формах. Запас інституціональної мінли�
вості банківської системи близький до вичерпання. У цьому
виявляється критичний характер сучасного етапу модернізації
банківських інститутів. Як зазначають фахівці, у багатьох роз�
винутих країнах, а також у країнах з перехідною економікою,
темпи збільшення небанківських інститутів на ринках фінан�
сових послуг істотно випереджають зростання банківського
сектору. Як мінімум, завдяки цьому, відносно скорочуються
частки банків на фінансових ринках, і, швидше за все, таке
відносне скорочення рано чи пізно призведе до абсолютної
втрати ресурсної бази і споживчих сегментів. У цілому страте�
гія банківської системи носить оборонно�адаптивний характер.
На нові сегменти ринку банки „не наступають”, а навпаки обо�
роняються. Саме по собі проникнення нових інституціональних
форм і суб’єктів на цей ринок ще не говорить про серйозні кон�
курентні загрози для банків, але тенденція таких погроз зрос�
тає. Ринок банківських послуг усе частіше стає об’єктом атак з
боку небанківських структур. Активізація небанківських кон�
курентів може стати серйозним дестабілізуючим фактором, ос�
кільки небанківські структури не пов’язані дисципліною
більшості регуляторних механізмів банківської системи, більш
вільні у виборі цілей і засобів, що визначає недобросовісної
несумлінної конкурентної практики.

За даних умов невід’ємною частиною системи управління
сучасного комерційного банку є маркетинг. Маркетинг стає
засобом послаблення негативного впливу зовнішніх факторів,
впливу на ринок та використання позитивних тенденцій для
підвищення надійності банку.

Напрямами банківської адаптації до впливу зовнішніх фак�
торів є:
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1. Використання сучасних можливостей Інтернет�техно�
логій, що дозволяють істотно розширити ринок банківських
послуг, знизити накладні витрати, оптимізувати філіальну ме�
режу, автоматизувати більшість банківських операцій. Банки
впроваджують нові технології, оскільки їхні клієнти мають по�
треби в прискоренні і спрощенні розрахунково�платіжних опе�
рацій. У той же час банки змушені реагувати на посилення
конкуренції з боку небанківських інститутів у цій сфері. Ресур�
си навіть найбільших банків сьогодні настільки обмежені, що
вони концентрують інноваційні технологічні інвестиції винят�
ково у тих сферах, які уже сьогодні дають доходи, і не можуть
дозволити собі інвестиції в проекти, розраховані на перспекти�
ву.

Інноваційна проблематика є дуже гострою. Скромні фінан�
сові можливості українських банків можуть виявитися абсолют�
но недостатніми для вирішення таких масштабних технологіч�
них й організаційних завдань.

2. Активне проникнення на суміжні сегменти фінансового
ринку. Диверсифікованість банківської діяльності може бути
розцінена як контрнаступ, як своєрідна відповідна реакція на
проникнення небанківських структур на традиційно банківські
сегменти фінансового ринку.

Рухаючись у цьому напрямі, банки активно розширюють і
диверсифікують послуги, що надаються клієнтам. Сюди варто
включити: брокерські послуги; послуги у сфері страхування;
операції з нерухомістю й іншими активами клієнтів. Завдяки
політиці банківської диверсифікованості фінансовий ринок стає
все більш доступним для широких верств населення.

3. Створення нових банківських продуктів. Даний напрям
є найбільш відповідальним, проблемним і, у той же час,
найбільш перспективним.

У ряді випадків визначені функції маркетингу настільки
тісно переплітаються з функціями менеджменту, що досить
складно віднести деякі заходи до компетенції першої або дру�
гої системи.
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Наприклад, ціноутворення на банківські продукти розгля�
дається як один із основних блоків системи фінансового менед�
жменту банку, і в той же час відноситься до елементів марке�
тингової стратегії, а система матеріального стимулювання
банківських службовців з однієї сторони виступає як складова
управління персоналом, з іншого боку – це один з напрямів
стимулювання збуту в рамках комплексу маркетингу.

Незважаючи на складності з розмежуванням сфер впливу,
що виникають, загальновідомими з теорії класичного маркетин�
гу є такі групи факторів адаптації та впливу на ринок, як про�
дукт, ціна, збут, просування (комунікації), які разом утворюють
комплекс маркетингу.

Ми дотримуємося позиції, що маркетинг є інформаційною
підсистемою менеджменту.

Виходячи з цього, функції маркетингу в цілому і банківсь�
кого маркетингу зокрема, такі:

� одержання необхідної інформації для зниження рівня не�
визначеності під час складання прогнозів на майбутнє;

� розробка стратегії поведінки банку на ринку з метою отриман�
ня максимального прибутку за умови необхідного рівня надійності;

� розробка тактичних шляхів реалізації обраної стратегії,
оптимізація і розширення продуктового ряду за рахунок моди�
фікації вже наявних або створення нових продуктів;

� постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього середо�
вища з метою негайного реагування на їхні зміни [88].

Під час розробки комплексу маркетингу, необхідно брати до
уваги специфічний характер банку як ринкового підприємства,
що відрізняє його від підприємств інших галузей економіки. Ці
особливості впливають на формування та реалізацію комплек�
су маркетингу в банку [28].

По�перше, продуктом банку є не матеріально�речові, а нема�
теріальні та інтелектуальні послуги (кредитні, депозитні, розра�
хунково�касові та ін.). Банківські продукти у своїй основі не
мають матеріальної субстанції. Через банки проходять потоки
тільки в грошовій формі.
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Основними характеристиками банківського продукту є:
� адресність – націленість на цільовий сегмент ринку;
� системність – наявність взаємозв’язку між продуктами;
� організованість – наявність взаємозв’язків між структурними

підрозділами, що відповідають за створення і реалізацію продуктів;
� вигода – найбільш важливі переваги продукту [84].
По�друге, ціноутворення щодо банківських продуктів має

свої особливості, які визначаються специфікою банківського
продукту. Ціна основного продукту банку – кредиту виступає
у формі відсоткової ставки.

По�третє, особливість банку як суб’єкта, що господарює і
який одночасно виступає як кредитор, позичальник, посеред�
ник між кредиторами та позичальниками і продавець різнома�
нітних послуг своїм вкладникам та боржникам.

Ураховуючи ці особливості необхідно розробляти специф�
ічну продуктову, цінову, збутову та комунікаційну стратегії
впливу на цільовий ринок.

Особливості банківського маркетингу, що пов’язані зі спе�
цифікою банківського продукту можна представити у вигляді
таблиці 6.3.1 [54].

Під час формування продуктової стратегії банку пропонуєть�
ся розрізняти кілька рівнів.

Цілі першого рівня – це збільшення прибутку банку через
задоволення потреб клієнтів у банківських послугах. Зазначена
ціль досягається через збільшення доходів та зниження витрат.

Продуктова стратегія впливає на доходи банку через досяг�
нення цілей другого рівня: збільшення обсягів продажу банківсь�
ких продуктів та підвищення розміру банківської маржі.

Подальша деталізація цілей приводить до розробки більш
вузьких цілей третього рівня. Для збільшення обсягів продаж
банківських продуктів можна збільшити число клієнтів та
кількість продуктів, проданих одному клієнту.

Збільшенню чисельності клієнтів сприяють такі цілі четвер�
того рівня: модифікація послуг, поліпшення якості обслугову�
вання, надання додаткових послуг [237].
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Стратегія маркетингу визначається через процес аналізу: потреб
клієнтів, привабливості ринку, конкурентноздатності, можливих
сегментів ринку. Результатом процесу аналізу має бути визначен�
ня ринкової стратегії розвитку банку, яка передбачає цілі зростан�
ня: продажу, частки ринку, мережі обслуговування та доходів.

Стратегія зростання через розвиток продуктового ряду ба�
зується на:

� автоматизації процесу надання послуг як необхідної умо�
ви ефективної роботи банку на роздрібному ринку;

� широкому наборі послуг, який постійно розвивається під
потреби ринку;

� високій якості обслуговування і кваліфікації банківського
персоналу;

� розвиненості інфраструктури обслуговування (розмаїтість за�
собів доставки послуг, широка географія мережі, що обслуговує) [180].

Нині універсалізація банку передбачає використання екстен�
сивної стратегії, тобто розширення продуктового ряду і по�
слідовне домінування на ринках. Під час надання продукту
клієнтам необхідно запропонувати їм цілий пакет додаткових
послуг.

Усі послуги банку можна розділити на такі види:
Революційні – послуги, яких ще рік назад не було. Сьогодні

вони можуть бути не актуальними, пік розвитку послуг може
наступити тільки через 3�4 роки. До таких послуг можна відне�
сти всі послуги, пов’язані з Інтернетом;

Еволюційні – послуги, за якими банк уже сьогодні має при�
буток, але вони можуть одержати подальший розвиток.

Матеріальні послуги банків: з відкриття банківських ра�
хунків, проведення розрахунків і платежів, видачі кредитів,
тобто послуги, що характеризують функціональну роль кредит�
них організацій у системі товарно – грошового обігу.

Чисті (спрямовані на особистості) послуги банку: підготов�
ка кадрів, консультації клієнтів, аналітичні дослідження для
ознайомлення з ними клієнтів, формування норм етики банкі�
вських працівників [54].
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Таблиця 6.3.1
Залежність особливостей банківського маркетингу від

особливостей банківських послуг
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Диверсифікованість продуктового ряду банку передбачає
розробку і впровадження нових продуктів та модифікацію вже
наявних. Даний процес включає такі операції:

� збір інформації від співробітників, проведення досліджень;
� обробка інформації й передача її відділу з розробки і впро�

вадження продуктів;
� відділ розробки і впровадження продуктів пропонує вко�

ренити нові, або внести зміни у продукти, що вже існують;
� прийняття рішення про створення продукту;
� опис продукту, визначення співробітників, які будуть зай�

матися продажем, постановка завдань;
� навчання співробітників операціям, що пов’язані із прода�

жем продукту;
� розробка і проведення рекламної компанії;
� оцінка впровадження продукту [84].
Продуктова лінія – група продуктів, тісно пов’язаних між

собою через схожість їхнього функціонування. Наприклад,
лінійка кредитних продуктів може включати: споживчий кре�
дит, авто�кредит, освітній кредит, іпотечний кредит.

Продуктовий ряд банку характеризується широтою
(кількість продуктових ліній), глибиною (кількість позицій у
кожній продуктовій лінії) і співвідношенням між продуктови�
ми лініями, що пропонуються, каналами дистрибуції банківсь�
ких продуктів та цінами.

У збалансованому продуктовому ряді повинні бути представлені:
основні продукти – ті, що приносять головний прибуток

(кредитування);
підтримуючі – знаходяться в стадії зрілості і приносять ста�

більний дохід (послуги не кредитного характеру);
стратегічні – для забезпечення майбутнього доходу (іпоте�

ка, кредитні карти);
тактичні – для стимулювання продажу продуктів першої і

другої групи (пластикові карти);
продукти, що залишають ринок (накопичувальні внески на

дітей);
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група розроблювальних продуктів – продукти, що не вийш�
ли на ринок, але знаходяться на підході до нього (мобільний і
телефонний банкінг) [211].

Розробка та впровадження нових, з різних точок зору, банківсь�
ких продуктів за умови формування продуктової стратегії допомо�
же вирішенню таких цілей вищого рівня, як збільшення кількості
клієнтів та збільшення числа продажів одному клієнтові, що пози�
тивно вплине на збільшення обсягів збуту банківських продуктів.
Проведена робота з визначення продуктових цілей дає банку мож�
ливість безпосередньо приступити до розробки продуктової стра�
тегії. Для цього необхідно розподілити завдання та ресурси відпов�
ідно з обраними цілями. Крім того, у силу обмеженості банківських
ресурсів, недоцільним є рівномірний розподіл коштів для досягнен�
ня нерівнозначних цілей. Виходячи з цього, наступним кроком буде
ранжування визначених цілей відповідно з критеріями:

� вагомості для досягнення вищої цілі;
� складності досягнення;
� обсягів ресурсів, необхідних для їхньої реалізації [237].
Завдяки диверсифікованості ризиків через створення і про�

сування нових банківських продуктів, залучення й утримання
клієнтів, маркетинг здатний забезпечити надійність і
стабільність банку [88].

Комплекс впливів на клієнта включає не тільки використан�
ня властивостей продуктів, але й підтримку під час їх просу�
вання, грамотну цінову політику та використання різних мож�
ливостей їхньої доставки до потенційних клієнтів.

Продаж є своєрідним індикатором ефективності всієї діяль�
ності банку. До основних елементів стратегії продажу відносять�
ся: оцінка ринку і конкурентного середовища; завдання продук�
тових пріоритетів; визначення цільових споживчих груп;
формування навичок менеджерів з продажу; планування і бюд�
жетування продажів; підтримка продажів; контроль, оцінка
ефективності продажів, стимулювання.

На думку О.А. Зверєва, процес продажу банківських про�
дуктів поділяється на три фази:
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а) попередня фаза починається розробкою продукту і закі�
нчується укладанням угоди між банком і клієнтом;

б) експлуатаційна фаза закінчується одержанням визначе�
ного блага від банківської угоди (кредиту, депозиту та ін.);

в) заключна стадія – післяпродажне обслуговування.
На сьогоднішній день, залежно від виду продуктів і особли�

востей клієнтури, які обслуговується, застосовуються такі ме�
тоди продажів [97].

Масові продажі за схемою „фінансовий супермаркет” при�
пускають обслуговування великої кількості схожих за своїми
споживчими перевагами клієнтів і проведення однотипних
банківських операцій.

Одиничний продаж – це продаж продукту одного найме�
нування, наприклад, відкриття розрахункового рахунка або
одержання кредиту (можуть доповнювати список продуктів, що
уже використовувався). Під персоніфікацією розуміють не�
обхідність доведення до кожного потенційного клієнта ідеї про
те, що саме в даному банку він знайде „свою” послугу, створе�
ну для задоволення його персональних потреб. З цією метою
слід провести чітку сегментацію ринку та грамотне позиціону�
вання продуктів.

Цільовий (індивідуальний) продаж за схемою „фінансовий
бутик” припускає пошук визначених груп клієнтів і ексклюзив�
них форм обслуговування. Упровадження дорогих послуг кон�
кретизується через надання елітарності існуючим послугам та
впровадження послуг, які не мають аналогів на ринку.

Пакетні продажі допускають розгляд наявних продуктів як
окремих позицій каталогу взаємозалежних послуг і дозволяють
сформувати набір продуктів, які цілком задовольняли б потре�
би клієнта. Пакетування послуг тісно пов’язане з їх персоніфі�
кацією й у деяких випадках “суперечить” цілі збільшення бан�
ківської маржі. Низькорентабельні продукти найчастіше
доповнюють основний продуктовий ряд і служать засобом за�
лучення клієнтури, тим самим підтримуючи приплив доходів
до банку.
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Пакетування – це обслуговування за тим, або іншим тариф�
ним планом, коли в пакеті знаходиться цілий комплекс банкі�
вських і не банківських продуктів. Прикладом може служити
пакетування дебетової карти, яка дозволяє клієнтові одержува�
ти підвищені відсотки на незнижуваний залишок за внеском,
плюс безкоштовний доступ в Інтернет, за допомогою якого
можна оплачувати комунальні платежі, одержувати знижки в
торговельних підприємствах. Також можуть включатися послу�
ги зі страхування ризиків, доступ до дистанційного проведен�
ня платежів, телефонні та бензинові карти. Пакетувати можна
і депозити, пропонуючи крім внеску безкоштовно одержувати
пластикову карту, кредитний ліміт під заставу строкового вкла�
ду, знижку на оренду сейфових осередків.

Перехресний продаж – це пропонування клієнтові набору
супутніх продуктів прямо не зв’язаних з діяльністю банку (на�
приклад, страхування життя при покупці дорожніх чеків).

Крос – продажі – пропозиція клієнтові ідентичних про�
дуктів банку, у процесі використання яких вибирається
найбільш прийнятний.

Дистанційні продажі. Продуктовий ряд за умови дистанц�
ійного обслуговування містить у собі Інтернет�банкінг, мобіль�
ний банкінг і телефонний банкінг. Класичний варіант Інтернет�
банкінгу включає повний набір банківських послуг. За 2003 рік
(у російській практиці) кількість клієнтів Інтернет�банкінгу
збільшилося на 40%, а за перший квартал 2005 року на 50%. On�
line обслуговування клієнтів може обійтися в 3,5 рази дешевше
традиційного обслуговування, але на установку і запуск Інтер�
нет�банкінгу може піти біля півроку [211].

Кожний сегмент клієнтської бази вимагає індивідуальної
моделі обслуговування, яка щонайкраще може врахувати потре�
би і поведінку клієнтів, а також забезпечить оптимальне
співвідношення між вартістю обслуговування і питомою при�
бутковістю на одного клієнта.

Персональне обслуговування – це використання високок�
ласних фахівців, які персонально взаємодіють із клієнтом, ана�
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лізуючи і прогнозуючи при цьому його індивідуальні потреби
у фінансових продуктах, розробляють і здійснюють індивіду�
альні схеми обслуговування.

Управління цільовими компаніями – реалізація комплекс�
ного обслуговування або пакетів банківських послуг, націлена
на визначені сегменти фактичної або потенційної клієнтської
бази. Кожний із запропонованих комплексів послуг чітко струк�
турований відповідно до найбільш розповсюджених потреб
клієнтської групи і не розрахований на масове застосування.

Модель реагування не передбачає формування комплексних
або пакетних послуг, клієнти самі вибирають окремі фінансові
продукти з пропонованого банком асортименту по мірі виник�
нення потреби в них. Асортимент продуктів формується бан�
ком виходячи із стандартних (масових) послуг.

За результатами аналізу практики взаємодії банків із
клієнтами складено таблицю відповідності моделей обслугову�
вання визначеним категоріям клієнтів [46].

Таблиця. 6.3.2
Застосовність моделей обслуговування
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Товарну політику банку варто розглядати в комплексі з та�
кою складовою маркетингової стратегії, як стратегія ціноутво�
рення. Ціна належить до групи контрольованих факторів і ви�
ступає основним показником, що визначає прибуток, тоді як
інші елементи комплексу маркетингу визначають витрати. Як
підтверджує світовий досвід, процес вироблення банківської
стратегії у сфері встановлення цін на продукти складається з
ряду етапів.

Приступаючи до розробки своєї цінової стратегії, на першо�
му етапі банк має насамперед визначити цілі ціноутворення,
серед яких можуть бути:

� максимізація потокового прибутку;
� утримання позицій на ринку;
� лідерство на ринку;
� лідерство за асортиментним рядом.
Після визначення цілей банк переходить до іншого етапу –

оцінки попиту.
Відношення ціни і попиту в загальному випадку характе�

ризується зворотно�пропорційною залежністю: із збільшенням
ціни знижується попит і навпаки. Але характер цього зв’язку
неоднаковий для різних продуктів. Для оцінки попиту необхі�
дно виявляти його чутливість до зміни ціни. Якщо незначна
зміна ціни приводить до істотної зміни попиту, то такий попит
можна назвати еластичним.

Третій етап – аналіз структури витрат. На цьому етапі спо�
чатку відбувається ідентифікація кожної послуги шляхом ре�
тельного відділення їх одна від одної (особливо, якщо послуги
не комплексні) і чіткого розподілу між ними всіх проведених
банком операцій. Потім визначаються нормативні витрати го�
дини на здійснення кожної операції та розрахунок витрат на
оплату персоналу у складі собівартості послуг, інші прямі вит�
рати, а також непрямі витрати. Під час аналізу наданих послуг
важливе значення має визначення прибутковості як самих
послуг, так і окремих рахунків. Це дає можливість оптимізува�
ти структуру продуктового ряду.
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Четвертий етап – аналіз цін на продукти конкурентів. Ціна
і якість на банківські продукти прямо залежать одна від одної.
Отже, клієнти, вибираючи банк для обслуговування, віддають
переваги такому, в якого ціни більшою мірою відповідають
рівню якості продуктів, що пропонуються. Засобом аналізу про�
дукції конкурентів є експертна оцінка показників якості. Якість
банківських продуктів оцінити досить складно, тому що кри�
терії, які використовуються для такого аналізу, важко піддають�
ся об’єктивній оцінці. Для розробки банком ефективної ціно�
вої стратегії, рівень цін і якість продуктів банків�конкурентів
повинні сприйматися як база для порівняння. Якщо якість
продуктів банку приблизно відповідає рівню якості конкурен�
тного продукту, то є вагомі підстави для встановлення банком
ціни на свою продукцію, близької до ціни конкурентної про�
дукції.

П’ятий етап – вибір методів ціноутворення, серед яких виз�
начають такі:

� ціноутворення за методом „середні витрати плюс прибу�
ток”;

� ціноутворення на основі аналізу беззбитковості і забез�
печення цільового прибутку;

� ціноутворення на основі цінності продукту;
� ціноутворення на основі поточних ринкових ставок;
� ціноутворення на основі взаємин із клієнтурою;
� ціноутворення з метою проникнення на ринок;
Серед факторів, що впливають на встановлення цін, виділя�

ють такі: імідж банку, географічний фактор, вплив інших
суб’єктів ринку, цінові знижки, цінова дискримінація.

Остаточно встановлена ціна на банківський продукт може
істотно відрізнятися від пропонованої раніше. Остаточна ціна
має бути доступна клієнтам і в той же час відображати якість
послуги [28].

Незважаючи на позицію, яка існує, що основну роль у при�
вабливості банківських продуктів відіграють елементи над�
ійності і довірчості, а якість самих продуктів відходить на дру�
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гий план, саме питання підвищення якості обслуговування є
однією з основних умов виживання банку в сучасних умовах
[46].

Створення системи якісного обслуговування диктує не�
обхідність грамотної організації її побудови, розробки відпові�
дних технологій обслуговування клієнтів, стандартів організації
й оцінки цієї роботи. Даний процес припускає:

� розробку кодексу прав клієнта (клієнтська політика);
� розробку регламенту, що регулює продуктову (асортимен�

тну) політику;
� організацію індивідуальної роботи з найбільш значимими

клієнтами;
� розробку документів з оцінки якості обслуговування

клієнтів;
� визначення напрямків розвитку партнерських відносин і

підтримки клієнтів.
Одночасно необхідно враховувати психологічні аспекти

взаємодії з клієнтами, технологію ведення ділових переговорів,
особливості взаємодії з питань надання пакета послуг [305].

Якість банківської послуги має відношення до інтерактив�
ного процесу, що відбувається між банком і клієнтом. Якість
банківської послуги істотно залежить від процесу порівняння
споживачем характеристик банківської послуги до її споживан�
ня, що очікуються, з безпосереднім сприйняттям послуги в
момент її споживання. Таким чином, основним критерієм оці�
нки якості послуги стає реакція споживача, що не піддається
прямій кількісній оцінці і виявляється як сукупність об’єктив�
них і суб’єктивних параметрів.

До об’єктивних параметрів відносяться затребуваність по�
слуги на ринку, що відбиває реакцію споживача на ринкові
характеристики послуги і може бути оцінена кількісно на ос�
нові статистичних даних про обсяги наданих послуг. До суб�
’єктивних параметрів можна віднести реакцію споживача на
якість обслуговування. Даний параметр складно представити в
кількісному вираженні, але можна оцінити „якісно”, аналізую�
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чи дані про претензії клієнтів і відповідність управління якості
послуг внутрішнім і зовнішнім стандартам.

Система управління якістю включає:
� планування якості;
� організацію: опис процесів, блок�схеми, процедури,

інструкції;
� контроль якості – моніторинг задоволеності споживачів,

система внутрішніх і зовнішніх перевірок якості;
� система управління інформацією про якість процесів і

продукції;
� аналіз якості з боку керівництва;
� управління невідповідностями, що коректують і поперед�

жають дії [210].
За допомогою регресивного аналізу в статті О. Білик „Якість

банківських послуг: сутність та значення” було визначено, на�
скільки оцінки респондента різних характеристик банку впли�
вають на рівень задоволеності цим банком. На рисунку 6.3.1
наведені ті характеристики та ситуації, які значно впливають на
якість, а також вказано рівень цього впливу.
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Рис. 6.3.1. Значимість факторів, що впливають на якість бан�
ківського обслуговування
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Щодо банківських установ, які найбільше відповідають цим
вимогам клієнтів, то, за результатами дослідження лідерами
якості банківського обслуговування на ринку є „Промінвест�
банк”, „Приватбанк” та „Укрсоцбанк” [22].

Комплекс маркетингових комунікацій (названий також ком�
плексом стимулювання) складається з 4 основних засобів впли�
ву:

1. Реклама – будь�яка платна форма неособистого представ�
лення і просування ідей, товарів або послуг від імені відомого
спонсора [86].

Банківську рекламу можна поділити на 2 групи: комерцій�
ну і некомерційну. До комерційної реклами відноситься рекла�
ма товарів і реклама марки, до некомерційної – інституціональна
реклама та реклама фірми. У фінансовій сфері реклама конк�
ретних послуг здійснюється на тлі домінування реклами марки
банку. Особливо ця взаємодія виявляється під час просування
масових банківських послуг. Марка створює сприятливі умови
для просування існуючих і нових банківських послуг на потен�
ційних клієнтів (як населення, так і організації), фінансові кола,
партнерів, акціонерів, тобто ділове оточення. Марка в
банківській сфері виступає як нематеріальний актив, що впли�
ває на велику частину учасників бізнес�комунікацій.

Інституціональна і фінансова комунікації є для банку обо�
в’язковими, оскільки фінансове й інституціональне оточення
характеризується великою чутливістю до іміджу і здатне реаль�
но впливати на діяльність даних структур.

2. Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи
заохочення щодо купівлі або продажу товару чи послуги.

Стимулювання банківських послуг на ринку являє собою
короткостроковий комунікаційний процес, метою якого є
збільшення обсягу реалізації послуг, що відомі клієнту. Ця ко�
мунікація у фінансово�банківській сфері може носити тимчасо�
вий характер.

3. Зв’язки з громадськістю – неособисте і не оплачуване
спонсором стимулювання попиту на товар, послугу або ділову
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організаційну одиницю шляхом розповсюдження про них ко�
мерційно важливих даних у друкованих засобах інформації або
доброзичливого представлення по радіо, телебаченню або зі
сцени.

Зв’язки з громадськістю для фінансово�банківських установ є
системою управління комунікаційними потоками між банком і
його оточенням, що переслідують в основному некомерційні цілі.
Ключовим моментом для заходів у сфері зв’язків із громадськістю
є створення, закріплення і управління іміджем послуги, марки,
фірми у свідомості масової аудиторії. PR ставить за мету інтегру�
вати дії фінансової структури в соціальне життя і прищепити цю
ідею суспільній думці. Нині у структурі банківського PR в Україні
домінують інформаційні повідомлення і матеріали, що сприяють
формуванню і просуванню позитивного іміджу банку.

4. Прямий маркетинг – усне представлення товару в ході
бесіди з одним або кількома потенційними покупцями з метою
здійснення продажу.

Прямий маркетинг – це будь�яка рекламна діяльність, що
створює і використовує прямі лінії зв’язку між банком і спожи�
вачами його послуг. Створення взаємовигідних зв’язків – одне
з головних завдань прямого маркетингу. Прямий маркетинг
націлений на таких потенційних клієнтів банку, для яких об�
’єктом просування виступає конкретна банківська послуга. Ко�
мерційна мета прямого маркетингу полягає в урахуванні реаль�
них потреб і специфіки клієнтів, що робить його більш
ефективним порівняно з рекламою.

Прямий маркетинг дозволяє відслідковувати основні пара�
метри процесу комунікацій: динаміку продажу, аудит витрат на
комунікації й ефективність, що відрізняє цей інструмент кому�
нікацій від інших.

Досліджуючи досвід маркетингових комунікацій у банку,
можна виділити два основних завдання, що поставлені в рам�
ках комунікаційної стратегії: формування й удосконалювання
іміджу банку, просування банківських продуктів і збільшення
продажу.
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Важливим фактором, що визначає вибір стратегії просуван�
ня банківських продуктів, є стан попиту. У даному випадку
банк може переслідувати дві мети – дотримуватись попиту або
змінити його [185].

Матрицю вибору стратегії просування залежно від стану
попиту на банківські продукти подано в таблиці 6.3.3.

Таблиця 6.3.3
Матриця вибору стратегії просування
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Брендинг причетності – акцент робиться на те, що банк і
його клієнти складають визначену соціальну групу; бути час�
тиною цієї групи престижно.

Стратегія „глухаря” – спеціальних заходів банк не прово�
дить, а відслідковує інформацію про себе, що надходить з інших
джерел, і при необхідності реагує на неї.

Стратегія „контратаки” – має на меті змінити небажаний або
надпопит на ринку, коли є можливість перевести попит у стан
повного попиту.

Стратегія „учителя” – мета: зародити і збільшити попит
шляхом роз’яснювальних інформаційних заходів.

Стратегія „атаки” – застосовується при нульовому або змен�
шуваному попиті шляхом просування і популяризації банківсь�
кого продукту.

На основі аналізу ролі і змісту маркетингу, практики його
застосування, можна зробити висновок, що як економічна ка�
тегорія банківський маркетинг є системою методів, що застосо�
вуються для досягнення відповідності потребам ринку діяль�
ності банку, спрямованої на задоволення потреб клієнтів у
кредитних ресурсах та інших видах банківського продукту, на
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забезпечення ліквідності, прибутковості, надійності. Аналіз ро�
боти комерційних банків, дослідження ринку позичкових кап�
італів, соціальних і психологічних особливостей банківських
клієнтів, попиту та пропозиції на банківський продукт повинен
закладатися в основу поточної і довгострокової політики
банків. При цьому маркетинговий підхід змінює вимоги до
організації роботи банку. Так, якщо раніше основна теза мар�
кетингу полягала у тому, щоб робити те, що можна продати, а
не продавати те, що зроблено, то сьогодні на перший план ви�
сувається необхідність схилити споживача до придбання мак�
симальної кількості послуг на основі формування попиту, роз�
витку комунікацій, методів продажу і післяпродажного
обслуговування.

Фінансовий ринок вимагає активного використання банкі�
вського маркетингу як науково обґрунтованої системи взаємоз�
в’язків суб’єктів фінансового ринку, їх прямих та зворотніх
взаємозв’язків. Як показує світовий досвід, без дослідження
можливостей об’єктивного використання банківського марке�
тингу, його особливостей на українському фінансовому ринку
неможливе прийняття економічно обґрунтованих рішень, а
отже і ефективне банківське підприємництво [129].

Питання для самоконтролю
1. Назвіть напрямамки адаптації банківської системи до впливу

зовнішніх факторів.
2. Розкрийте функції банківського маркетингу.
3. Проаналізуйте основні характеристики та особливості банківсь�

кого продукту.
4. Визначте особливості та етапи формування продуктової стратегії

банку.
5. Проаналізуйте взаємозвґязок особливостей банківського марке�

тингу та особливостей банківських послуг.
6. Назвіть та охарактеризуйте класифікації видів послуг банку.
7. Розкрийте поняття диверсифікованість продуктового ряду банку.
8. Назвіть та охарактеризуйте різновиди організації продажу банк�

івських послуг.
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9. Розкрийте поняття „модель обслуговування клієнтів” та охарак�
теризуйте застосовність цих моделей.

10. Охарактеризуйте етапи розробки та впровадження цінової стра�
тегії банку.

11. Проаналізуйте зміст поняття „Якість банківської послуги”.
12. Визначте та охарактеризуйте складові комплексу маркетингових

комунікацій банку.
13. Охарактеризуйте порядок визначення стратегії просування бан�

ківських послуг.
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6.4. Стимулювання збуту банківських продуктів

Стимулювання збуту є необхідним і обов’язковим допов�
ненням до таких складових успішної реалізації банківських
послуг, як відбір сегменту ринку, розробка продукту і встанов�
лення обґрунтованої ціни. Стимулювання збуту призначене для
посилення реакції клієнтів, що цікавлять банк, на пропозицію
послуг, які банк прагнути реалізувати.

Можна виділити дві системи стимулювання збуту, що ста�
новлять:

1. Стимулювання споживачів банківських послуг до прид�
бання останніх саме в даному банку.

2. Зацікавленість працівників банку в максимальному об’ємі
реалізації послуг клієнтам.

Якщо недостатньо опрацьовані потреби клієнтів і якщо по�
слуги, пропоновані банком, не повністю відповідають цим по�
требам, то ніяка система збуту, скільки б грошей в неї не вкла�
далося, не забезпечить достатнього попиту на послуги і, отже,
достатнього доходу банку. Система збуту – одна з складових
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маркетингу, і завдання полягає в тому, щоб за рахунок правиль�
ної організації збуту банк міг отримати певні переваги перед
своїми конкурентами.

Розглянемо розроблені на сьогоднішній день способи по сти�
мулюванню збуту банківських послуг. До цих способів належать:

1. Надання клієнтові можливості протягом деякого часу
безкоштовно користуватися банківськими послугами або з де�
якою знижкою в ціні.

Сьогодні багато банків, наприклад, відмовляються від стя�
гування плати за розрахунково�касове обслуговування клієнтів,
хоча дана послуга не обходиться банку безкоштовно.

За рахунок цього банк отримує можливість привернути
більше число клієнтів і, відповідно, додаткові ресурси.

2. Поєднання платних і безкоштовних послуг. Наприклад,
клієнт оплачує банку ціну розрахунково�касового обслугову�
вання, але отримує безкоштовне консультування, необхідну
інформацію, пільги в ціні при придбанні інших банківських
послуг.

3. Пільгове надання клієнтам банку небанківських про�
дуктів. Наприклад, погашення депозитів товарами із знижкою
в ціні, різні цільові внески, наприклад, на забезпечення літньо�
го відпочинку, коли банк бере на себе зобов’язання організації
придбання путівок своїм вкладникам і відшкодування транс�
портних витрат.

4. Проведення лотерей серед вкладників банку з можливі�
стю виграшу додаткової суми грошей або інших призів.

5. Реклама банку і його послуг.
Наявність у потенційного споживача повної і доступної

інформації про банк і пропоновані ним послуги є важливим
способом стимулювання збуту. Така інформація повинна роз�
кривати, що отримують від банку його клієнти, економічні, соц�
іальні, національні і інші особливості банку. Реклама повинна
вирішувати наступні задачі:

� затвердження серед споживачів банківських послуг обра�
зу банку як стабільного і надійного партнера своїх клієнтів;



497

Розділ 6. Особливості банківського маркетингу

� ознайомлення споживачів з особливостями деяких банк�
івських продуктів і порядком їх надання;

� ознайомлення з перевагами продуктів банку і додаткови�
ми можливостями клієнтів, пов’язаними з придбанням окремих
продуктів;

� підтримка обізнаності клієнтів і потенційних споживачів
про банк, його діяльність і пропоновані продукти (як тра�
диційні, так і нові).

У організації рекламної кампанії важливий правильний
вибір засобів розповсюдження інформації про банк і його про�
дукти. Можна запропонувати наступну схему розповсюджен�
ня інформації про банк і його продукти:

1. Складання календаря подачі інформації про банк і його
продукти.

2. Вибирання засобів контакту з аудиторією і часу, протя�
гом якого ці засоби використовуватимуться.

Складання такого календаря, що виключить нав’язливість
реклами, що негативно діє на споживача.

Важливим елементом рекламної кампанії є складання тек�
сту рекламного оголошення про банківські продукти.

Текст звернення повинен бути гранично стислим. По�пер�
ше, коротке повідомлення легше запам’ятати тим, кому воно
адресоване і по�друге, зайві секунди ефірного часу або зайві
друкарські знаки в газеті – це додаткові витрати. Причому вит�
рати невиправдані, оскільки ефект від грамотно побудованого
тридцяти секундного ролика може перевершувати ефект непро�
фесійне створеного хвилинного ролика.

Для того, щоб не допустити ситуації, коли привернуті рек�
ламою споживачі банківських продуктів при особистому звер�
ненні в банк не можуть отримати додаткової інформації про
його діяльність, необхідна розробка системи зв’язків з громадсь�
кістю і системи особистих контактів із споживачами.

3. Система зв’язків з громадськістю включає організацію
роботи серед потенційних клієнтів банку, а також з державни�
ми і суспільними органами. Мета – формування відношення до
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банку серед громадськості як до інституту, що працює в цілях
поліпшення положення не тільки окремих суб’єктів економіч�
них відносин, але і економічної системи в цілому. Спрямо�
ваність банку на рішення, наприклад, регіональних проблем,
створює сприятливу громадську думку і стимулює встановлен�
ня хороших відносин з владними структурами.

4. Особисті контакти із споживачем.
Повна інформація про пропоновані банком продукти не

може донести споживачеві за декілька секунд рекламного по�
відомлення, переданого в засобах масової інформації. Основну
роль тут повинні грати працівники банку, які зобов’язані про�
водити постійну роз’яснювальну роботу з клієнтурою. У разі,
коли особистий контакт з кожним клієнтом складний, можли�
во застосовувати такі форми контакту з аудиторією, як дні
відкритих дверей, де клієнт може отримати всю інформацію, що
цікавить його, і необхідні роз’яснення. Можливий варіант роз�
силки клієнтам пам’яток з детальним і доступним описом про�
понованих банком продуктів.

Всі дані заходи проводяться з метою збільшення збуту
банківській продукції, тому важливий аналіз результатів дії на
споживачів окремих збутових прийомів з урахуванням витрат,
понесених банком на здійснення даного прийому. Важливо з’я�
сувати, як відреагувала аудиторія на той або інший стимул, як
у зв’язку з цим стимулом зросли реалізація і витрати банку.
Візьмемо, наприклад, рекламу.

Витрати на рекламу відносяться до витрат загально банкі�
вських і розподіляються між різними підрозділами. Це поло�
ження залишається в силі, якщо йдеться про рекламу банку в
цілому як єдиного і цілісного інституту. Проте якщо йдеться
про рекламу конкретного банківського продукту, реалізацією
якого зайнятий конкретний підрозділ, то справедливим буде
віднесення на витрати даного підрозділу витрат, пов’язаних з
рекламою його продукту.

Тому пропонується розглядати ефективність реклами з двох
точок зору:
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1. Ефективність реклами банку в цілому, що виражається в
збільшенні реалізації по тих видах продуктів, які не рекламува�
лися окремо.

2. Ефективність реклами окремих продуктів (наприклад,
певних видів внесків) банку, що виражається в зростанні реал�
ізації даних продуктів.

Для оцінки ефективності дії на споживача різних способів
розповсюдження реклами новим клієнтам банку пропонується
до заповнення анкета наступного змісту: Ви дізналися про
діяльність банку і його послуги:

а) з рекламного повідомлення по телебаченню;
б)з рекламного повідомлення по радіо;
в)з рекламного повідомлення в газеті;
в)отримавши додому пам’ятку з описом пропонованих по�

слуг;
г) від колег, знайомих і т.д.
За даними цієї анкети можна визначити, яке з джерел роз�

повсюдження інформації є найбільш дієвим.
Далі для визначення ефективності рекламної компанії бан�

ку в цілому необхідно зіставити дані до і після проведення рек�
ламної компанії за наступними показниками:

� середні залишки на розрахункових і поточних рахунках
клієнтів;

� дохід від розрахунково�касового обслуговування;
� середній об’єм реалізації боргових цінних паперів банку;
� середній об’єм внесків громадян;
� середній об’єм депозитів підприємств і організацій;
� дохід від активних операцій, пов’язаний із збільшенням

ресурсної бази банку;
� дохід від іншої реалізацій, пов’язаний із збільшенням чис�

ла клієнтів.
Всі ці показники вибрані виходячи з того, що, як правило,

банк наперед має заявки від своїх клієнтів на вільні грошові
кошти і повинен вирішити задачу по їх залученню. Завдання
банку полягає в тому, щоб привернути ресурси необхідної тер�
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міновості і в необхідному об’ємі. Рекламна кампанія, як прави�
ло, проводиться для того, щоб привернути нові внески (термі�
нові і до запитання) для забезпечення можливості здійснюва�
ти активні операції, а також нових вкладників, для забезпечення
можливості реалізувати інші банківські продукти.

Розглянемо приклад оцінки ефективності реклами банку і
окремих його продуктів. У цьому нам допоможе система бюд�
жетування діяльності підрозділів банку. Спираючись на дану
систему, ми зможемо визначити, які додаткові доходи були
отримані підрозділами банку від проведених ними витрат на
рекламу.

Витрати на рекламу в банку за півроку склали – 60 тис. грн.
(6% суми всіх витрат по банку).

Проведене анкетування показало, що 50% нових вкладників
і кредиторів банку здійснили свої вкладення завдяки почутій
рекламі. При цьому середній розмір залишків на клієнтських
рахунках за півроку збільшився (з коректуванням на рівень
інфляції) приблизно на 3%, депозитів підприємств – на 10%,
внесків громадян – на 17%, проданих боргових цінних паперів
банку – на 4,5%, привернутих міжбанківських кредитів – на
15%.

Порівняльна таблиця об’ємів залучення і розміщення ре�
сурсів до і після залучення нових вкладників.

Таблиця 6.4.1
Об’єми залучення і розміщення ресурсів до і після залучен?

ня нових вкладників (тис. грн.)
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За цими даними визначаємо напрями і суми внутрішньо�
банківських грошових потоків і розміри внутрішньобанківських
платежів за ресурси. Управління розрахунковий�касового об�
слуговування надало додатково управлінню позикових опе�
рацій – 2622 тис. грн. На цій підставі по формулі:

СВР – ВЗР * V, де
СВР – Середня вартість ресурсів на міжбанківському рин�

ку (у нашому прикладі 13%);
ВЗР – Вартість залучення ресурсів управління розрахунко�

во – касового обслуговування (у нашому прикладі 4%);
V – Обсяг залучення ресурсів управління розрахунково�

касового обслуговування
Визначаємо додаткову суму доходів управління розрахун�

ково�касового обслуговування:
((13% – 4%) х 2622 х 180 / 360) /100 = 118 тис. грн.

Аналогічно по управлінню депозитних операцій. Середня став�
ка по залученню даним управлінням ресурсів складає 10% річних.

Звідси: ((13%@10%) х 362 х 180 / 360) / 100 = 5,4 тис. грн.
Управління позикових операцій, у свою чергу, забезпечую�

чи розміщення ресурсів в середньому під 15,5% річних, забез�
печило собі додатковий дохід в розмірі (2622 х 0,155/2) @118 =
85,2 тис. грн.

(362 х 0,155/2) @5,4 = 22,6 тис. грн.
Управління цінних паперів реалізує емітовані банком цінні

папери із зобов’язанням виплати близько 9% річних. Придбані
цінні папери приносять близько 10,5% річних. Виходячи з цьо�
го, додатковий процентний дохід складе: (1206 х 0,105) / 2@
(1206 х 0,09) / 2 = 9 тис. грн.

Аналогічно по операціях з міжбанківськими кредитами,
здійснюваними управлінням міжбанківських операцій:

(10687 х 0,144/2)@(10687 х 0,125/2) = 101,5 тис. грн.
Вище ми відзначили, що 50% всіх нових вкладників і кре�

диторів банку здійснили свої вкладення завдяки рекламній
кампанії банку. Тому можна вважати, що 50% додатково от�
риманих ресурсів акумульовано завдяки рекламі. Звідси і по�
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ловина доходів, отриманих від розміщення додатково отрима�
них ресурсів, може характеризувати ефективність реклами.

Доходи:
� управління розрахунковий�касового обслуговування –118 /

2 = 59 тис. грн.;
� управління депозитних операцій – 5,4 / 2 = 2,7 тис. грн.;
� управління позикових операцій – (85,2+22,6) / 2 =

53,9 тис. грн.;
� управління цінних паперів – 9 / 2 = 4.5 тис. грн.;
� управління міжбанківських операцій – 101,5 / 2 =

50,75 тис. грн. ;
Разом додаткові доходи управлінь – 170,9 тис. грн.
Розподілимо витрати на рекламу між управліннями пропор�

ційно отриманому ними доходу від реклами.
Витрати:
� управління розрахунково�касового обслуговування =(59 /

170,9) х 600 = 20,7 тис. грн.;
� управління депозитних операцій @(2,7 / 170,9) х 60 = 0,95

тис. грн.;
� управління позикових операцій – (53,9 / 170,9) х 60

=18,9 тис. грн. ;
@ управління цінних паперів �(4.5/170,9) х 60 = 1,6 тис. грн.;
� управління міжбанківських операцій – (50,75 / 170,9) х

60 = 17,8 тис. грн.
Разом прибуток підрозділів – 59,95 тис. грн.
У нашому прикладі реклама принесла прибуток у розмірі

вкладених в неї коштів.
Важливим елементом в системі стимулювання збуту про�

дуктів банку є особиста зацікавленість його працівників в мак�
симізації об’єму реалізації.

Розуміння службовцями банку своєї ролі – ролі продавців
банківських продуктів і відношення службовців до своїх обо�
в’язків, визначає, зрештою, успіх банку.

Дохід і прибуток банку складається з доходів і прибутку,
отриманих окремими банківськими підрозділами. Але доходи,
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отримані підрозділами, є результатом діяльності співробітників
даних підрозділів. Тому від внеску (у діяльність окремого
підрозділу і банку в цілому) кожного конкретного працівника,
залежить ефективність функціонування банку.

Система бюджетування дозволяє визначити внесок кожно�
го підрозділу в результат діяльності банку.

Система матеріального заохочення повинна будуватися на
підставі визначення внеску кожного працівника в результат
роботи підрозділу. Пряма залежність доходів працівника будь�
якого з функціональних підрозділів банку від доходів даного
підрозділу є головним стимулюючим чинником прагнення бан�
ківського службовця до максимізації здійснюваних ним про�
дажів банківських продуктів.

Що стосується працівників штабних підрозділів, то розмір
їх доходів не може бути визначений, виходячи з кількості реа�
лізованих ними банківських продуктів. Штабні підрозділи не
займаються реалізацією і не мають власного прибутку (вони є
центрами витрат). Проте відсутність фактично зароблених гро�
шей підрозділами, що виконують штабні функції, ще не гово�
рить про те, що їх діяльність є, з погляду банку, «непродуктив�
ною». Коли йдеться про штабні підрозділи, слід говорити про
ті додаткові витрати і можливі втрати, які могли б виникнути
у банку у разі відсутності даних підрозділів.

Ці додаткові витрати і втрати можуть бути визначені з дос�
татньою точністю і в грошовому виразі.

Заощаджені витрати і втрати можна визначити як фактич�
ний і реальний заробіток штабних підрозділів. І цей заробіток
штабних підрозділів також може бути віднесений на діяльність
конкретних виконавців.

Наприклад, діяльність управління автоматизації дозволяє
заощадити витрати часу на обробку платіжних документів і
підготовку звітних форм.

За відсутності цього управління у банку виникли б незап�
лановані витрати, пов’язані з оплатою додаткового робочого
часу працівників бухгалтерії і управління розрахунково�касово�
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го обслуговування. Крім того, відсутність оперативності в об�
робці документів може привести до втрати банком своїх
клієнтів, а це вже втрати, пов’язані із зменшенням ресурсної
бази.

Діяльність аналітичних служб дозволяє банку виявляти
слабкі місця в роботі і приймати оперативні заходи по недопу�
щенню втрат.

Наприклад, якщо аналіз показує стабільне зниження (про�
тягом деякого часу) прибутковості окремих операцій, банк от�
римує пряму вигоду від зміни структури активів. Відсутність
подібного аналізу привела б до втрат, пов’язаних з неоптималь�
ним розміщенням ресурсів.

Маркетингова служба хоч і не займається безпосередньою
реалізацією банківських продуктів, але забезпечує приток но�
вих покупців і запобігає втраті старих клієнтів, допомагаючи,
таким чином, зростанню реалізації.

Іншими словами, корисність діяльності кожного штабного
підрозділу може бути оцінена в грошовому виразі, а отже, гро�
шову оцінку може отримати і внесок конкретного працівника
в «прихований дохід», принесений штабним підрозділом.

Крім того, важливе значення при матеріальному заохоченні
працівників штабних підрозділів мають якісні показники робо�
ти співробітників. Для якісної оцінки діяльності працівника
можуть бути використані показники:

I. Стиль роботи.
1. Внесок у діяльність:
� свого підрозділу;
� інших підрозділів;
� банка в цілому.
2. Уміння:
� визначити і здійснити дії, що приносять найбільшу виго�

ду організації:
� уміння визначити можливості, що несуть додаткові виго�

ди, пояснити іншим їх вигоду і упровадити в діяльність підроз�
ділу і організації в цілому.
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3. Підвищення освітнього рівня і придбання нових на�
виків:

� прагнення до підвищення рівня знань і навиків;
– допомога іншим в придбанні нових знань;
� участь в створенні обстановки, сприяючої професійному

розвитку співробітників свого підрозділу, інших підрозділів і
організації в цілому.

4. Ініціатива:
� уміння вникати в роботу і вносити пропозиції по її пол�

іпшенню.
5. Відвертість:
� участь в створенні усередині колективу мікроклімату, зас�

нованого на довірі і взаєморозумінні.
6. Ентузіазм:
� позитивний настрій;
� стимулювання і підтримка ентузіазму і енергійної роботи

в підрозділі і організації в цілому.
7. Уміння працювати в команді:
� внесок в успіхи і невдачі підрозділу;
� допомога іншим працівникам в збільшенні їх внеску в

роботу підрозділу;
� уміння порозумітися з колегами.
ІІ. Індивідуальні навики.
8. Концептуальне мислення:
� уміння швидко зрозуміти поставлене завдання, зібрати

потрібну інформацію;
� уміння наочне пояснити завдання іншим.
9. Творчість:
� здатність генерувати ідеї, знаходити нові нестандартні

шляхи рішення поставлених задач.
10. Стійкість:
� уміння протистояти неправильним рішенням, ведучим до

відходу назад;
� уміння відстоювати свою точку зору, пояснюючи іншим

неправильність їх рішень.
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11. Уміння пояснити свої ідеї іншим і допомогти їм правиль�
но формулювати думки.

12. Уміння вести діалог, слухати співбесідника.
13.Уміння повністю використовувати свої можливості, знан�

ня і навики при рішенні поставлених задач.

III. Ділові якості.
14. Уміння правильно оцінити свої досягнення і досягнен�

ня інших.
15. Наявність аналітичних здібностей і уміння планувати

свою діяльність
16. Уміння зрозуміти запити клієнтів і надати їм необхідну

допомогу.
17. Уміння встановлювати контакти з іншими організація�

ми.
18. Дотримання законів і інструкцій в роботі.
19. Уміння управляти людьми.
20. Уміння досягати високих результатів при мінімальних

витратах.
Оплата праці працівників функціональних управлінь повин�

на складатися з фіксованої і преміальної виплат.
Фіксована оплата виражає грошову оцінку кваліфікації пра�

цівника. Оцінку тих знань, умінь і навиків, які необхідні для
роботи на певній ділянці в банку.

Преміальна оплата пов’язана з об’ємом реалізованих праці�
вником продуктів або доходом, отриманим від його діяльності
(частина банківських продуктів може надаватися клієнтам без�
коштовно).

Можливий наступний варіант встановлення суми виплат
конкретному працівникові банку:

1. Фіксована заробітна плата.
2. Доплата за якісні показники.
3. Премія за відмінну роботу.
Фіксована заробітна плата встановлюється правлінням за

узгодженням з радою банку.
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До якісних показників роботи розрахункового управління
може відноситися:

а) кількість обслуговуваних працівником клієнтських ра�
хунків;

б)кількість оброблених документів;
в)кількість наданих клієнтам платних послуг.
При досягненні працівником певного рівня по кожному з

вказаних показників йому надається деяка кількість балів. Сума
балів за всіма показниками є підставою для здійснення доплат
і премій даному працівникові.

Таблиця 6.4.2
Приклад бальної шкали для оцінки результатів роботи

співробітника банку
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Доплата за якісні показники здійснюється у відсотках від
фіксованої заробітної плати.
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Діяльність кредитних працівників, напевно, не може бути
оцінена виключно на підставі доходу, принесеного банку. Це в
першу чергу пояснюється різними сумами позик, що видаються
банком своїм клієнтам. Так, наприклад, процентний дохід по
позиці в 100 мільйонів буде більший ніж по позиці в 1 мільйон,
тоді як операції, що виконуються кредитним працівником по
веденню позикових рахунків, контролю цільового використан�
ня, розрахунку місячних відсотків і т.д., вимагають однакових
витрат незалежно від суми позики. Представляється, що тут до�
цільно застосовувати оцінку ряду якісних показників в балах.

До якісних показників роботи кредитного відділу можна
віднести:

1. Кількість позикових рахунків, що обслуговуються праці�
вником.

2. Своєчасність погашення відсотків і суми кредиту пози�
чальником.

3. .Правильність і своєчасність оформлення кредитних
справ.

4..Уміння кваліфіковано визначити кредитоспроможність
позичальника.

5. Уміння налагодити довірчі відносини з клієнтом.
6. Уміння надати необхідну допомогу клієнтові.
7.Уміння визначити ризик передбачуваної кредитної операції.
При оцінці роботи банківського службовця за рік або інший

тривалий період часу можливо використовувати форму, вжи�
вану американськими банками.

РОЗДІЛ 1 – Перелік основних напрямів роботи співробіт�
ника і його посадових обов’язків. Оцінка їх виконання за пер�
іод. Коли можливо включається оцінка кількості і якості вико�
наної роботи. Описується і оцінюється діяльність по кожній з
цілей або посадових обов’язків.

РОЗДІЛ 2 – Оцінка показників роботи службовця за шкалою:
5 – Показники постійно перевищували очікування – резуль�

тати працівника постійно перевищували очікування і вимоги, були
зразком для наслідування, працівник був прикладом для інших.
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4 – Показники час від часу перевершували очікування –
діяльність працівника постійно відповідала очікуванням і ви�
могам і іноді перевершувала їх, працівник показував дійсне
старання і компетентність в своїй області.

3 – Показники відповідали очікуванням – діяльність прац�
івника повністю відповідала вимогам і очікуванням, він заслу�
жив репутацію хорошого виконавця в даній області.

2 – Показники були нижчі за очікування – діяльність пра�
цівника не завжди відповідала очікуванням і вимогам, йому
необхідно поліпшити свою роботу в даній області, щоб по�
вністю відповідати вимогам.

1 – Показники були неприпустимими – діяльність праців�
ника не відповідала очікуванням і вимогам, він демонстрував
слабкість або нездатність працювати в даній області, необхідні
термінові і істотні поліпшення в роботі.

Показники, по яких проводиться бальна оцінка діяльності
співробітника банку.

Напрями роботи:
1.Робота з клієнтом.
Визначення потреб клієнта, надання необхідних послуг,

забезпечення повного задоволення запитів клієнта, боротьба за
збереження клієнтського бізнесу і сумісний розвиток.

2. Проникливість.
Ухвалення правильних рішень, переконаність, уміння залу�

чити інших, уміння визначити ділові перспективи.
3. Вплив результатів роботи співробітника на рішення задач,

що стоять перед банком.
4. Лідерство, уміння витримувати напрям, сміливість, умін�

ня створити мотивацію для інших, щирість, наставництво і до�
помогу іншим працівникам, особистий приклад.

5. Уміння працювати в команді, уміння правильно побудува�
ти відносини в колективі, створити командний дух, здатність ке�
рувати різними людьми, уміння вирішувати конфліктні ситуації.

6. Комунікабельність, уміння створити довірчі відносини,
уміння слухати, мистецтво говорити і писати.
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7. Ініціативність, особисті стимули, демонстрована обов’яз�
ковість

8. Професійні знання, розуміння технічних елементів робо�
ти, знання суміжних професій.

РОЗДІЛ 3. Короткий виклад напрямів роботи – описуєть�
ся виконана робота за показниками розділу 2 і як вони сприя�
ли досягненню результатів, описаних в розділі 1.

РОЗДІЛ 4. Коментарі працівника. Працівник коментує ре�
зультати оцінки своєї діяльності і указує, що йому необхідно від
менеджерів, щоб працювати ефективніше.

План розвитку. Визначаються напрями роботи, встановлю�
ються цілі і плани дій по поліпшенню роботи.

РОЗДІЛ 5. Цілі або напрями розвитку. План дій. Термін
виконання.

Дана форма складається на підставі обговорення менедже�
ром і працівником наступних питань:

ПРАЦІВНИК:
1. Які довгострокові інтереси і цілі в кар’єрі переслідуються.
2. Яких навичок хотілося б набути розвинути або викорис�

товувати більш повно.
3.Які можливості кар’єри вас цікавлять.
МЕНЕДЖЕР:
1. Сприйняття довгострокового потенціалу працівника і

його можливої кар’єри.
2. Виходячи розуміння довгострокових цілей і інтересів

працівника, якою повинна бути діяльність по його професійно�
му вдосконаленню, щоб допомогти йому досягти його цілей, і
щоб ця діяльність відповідала б його інтересам і розкривала б
його потенціал.

Особливе місце в системі стимулювання займає матеріаль�
ну винагороду керівного складу банку. Матеріальне стимулю�
вання керівництва банку повинне забезпечувати:

1. Збереження хороших управлінців.
2. Підвищення ефективності фінансових вкладень:
а) збільшення об’єму активів, що приносять дохід;
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б)скорочення малоефективних вкладень.
Як показник ефективності роботи керівництва банку в за�

рубіжній практиці використовується показник «економічна
додана вартість». Додана вартість – основа для стимулювання
винагороди адміністрації – фокусує увагу управління на кри�
тичних проблемах розміщення і управління капіталом, що є
основним завданням сучасних фінансів. Поняття економічної
доданої вартості важливе тому, що воно спонукає при уп�
равлінні до пошуку прибуткового зростання. ЕДВ визначаєть�
ся так:

ЕДВ = (Відсоток доходу на капітал – Норма відсотка на ка@
пітал, що акумулюється) х Середній сукупний капітал [239,
с.70].

Цю формулу можна пояснити досить просто: якщо середня
ставка по розміщенню ресурсів перевищує середню ставку по
їх залученню, банк отримує прибуток, тобто утворюється «до�
дана вартість».

Основними варіантами матеріального стимулювання керів�
ництва банку (окрім виплат заробітної плати) є придбання за
пільговою ціною акцій банку і крупні пенсії і пільги керівни�
кам, що йдуть у відставку.

Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте системи стимулювання збуту банківських по�

слуг.
2. Розкрийте способи по стимулюванню збуту банківських послуг.
3. Назвіть критерії оцінки ефективності реклами банківських послуг.
4. Проаналізуйте якісні показники роботи співробітників банку.
5. Визначіть порядок організації оплати праці працівників банку.
6. Охарактеризуйте показник ефективності роботи керівництва бан�

ку – «економічна додана вартість».
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РОЗДІЛ 7. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ

7.1. Глобалізація банківського бізнесу.

Характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку
є глобалізація економічних і політичних процесів у всіх краї�
нах, що суттєво впливає також на розвиток банківського бізне�
су. Міжнародний поділ праці, який спочатку передбачав роз�
виток тільки міжнародного обміну, з часом переріс в
інтернаціоналізацію економік, яка торкнулася виробничих про�
цесів і процесів руху капіталів.  Інтернаціоналізація господарсь�
кого життя виходить на новий етап – етап глобалізації. Експер�
ти Міжнародного валютного фонду (МВФ) визначають цей
феномен як зростаючу економічну взаємозалежність країн всьо�
го світу в результаті збільшення обсягів і різноманітності міжна�
родних операцій з товарами, послугами і світовими потоками
капіталу, а також все більш швидкої і широкої дифузії техно�
логій [169].

Термін “глобалізація” був запропонований Т. Левітом у 1983
р. На його думку, глобалізація – це об’єднання ринків окремих
товарів, що виробляються транснаціональними корпораціями
[260].

У посібнику „Міжнародний банківський бізнес” (автори
Макогон Ю.В., Булатова Е.В.) наголошується: „Вищою стадією
інтернаціоналізації є глобалізація – процес перетворення все�
світнього господарства в єдиний ринок товарів, послуг, факторів
виробництва” [161, с.6].

С.М. Козьменко вважає, що глобалізація – це процес роз�
витку суспільства, причому такий, що знаходиться на початко�
вому етапі, і коли він завершиться, ми матимемо справу з гло�
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бальним світом. Глобалізація потребує відповідного мислення,
підходу до світу як єдиного цілого, що вкрай необхідне для
управління загальними проблемами і постійного діалогу про
життєво важливі сфери загальної безпеки і співпраці [119].

С.Л. Тигіпко під глобалізацією пропонує вважати становлен�
ня глобальних транснаціональних корпорацій, регіоналізацію
економіки, інтенсифікацію світової торгівлі, фінансову глобал�
ізацію [260].

Передумовою процесів глобалізації була інформаційна рево�
люція, яка забезпечила технічну базу для створення глобальних
інформаційних мереж, інтернаціоналізацію капіталу і посилен�
ня конкурентної боротьби на світових ринках, дефіцит природ�
них ресурсів і загострення боротьби за контроль над ними, де�
мографічний вибух, а також посилення техногенного
навантаження на природу і накопичення зброї масового зни�
щення, яке збільшує ризик загальної катастрофи [101].

Передумовами глобалізації, що проявилися бурхливим
збільшенням активів світової фінансової системи, деякі фахівці
вважають стрибкоподібне зростання різноманітних фінансових
інструментів, яке призвело до появи внутрішніх самостійних
джерел розвитку фінансового ринку і стійку поступальну ди�
наміку країн з розвиненою ринковою економікою. Так, проф�
іцит федерального бюджету США перевищує 110 млрд. дол., а
взаємні інвестиційні фонди в США контролюють більше 4 трлн.
дол. Частина цих величезних ресурсів переливається через кор�
дони „першого світу” і спрямовується на нові ринки [83].

За останнє десятиліття кількість приватних інвесторів в
Західній Європі збільшилася майже в 5 разів, а в США учас�
никами фондового ринку є більше 55% всього населення краї�
ни [183].

Інтернаціоналізація банківського капіталу почалася в сере�
дині минулого сторіччя і відбувалася в декілька етапів, які над�
ілені такими основними характеристиками.

Перший етап тривав до середини 60�х років і був позначе�
ний з такими особливостями: зрощенням банківського і про�
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мислового капіталу переважно на національному рівні; концен�
трацією і централізацією банків, інтенсивним зростання банкі�
вських монополій; виникненням міжнародних спілок банків,
кореспондентськими відносинами між банками, концентрацією
міжнародної діяльності банків не на вивезенні капіталу, а на
обслуговуванні зовнішньої торгівлі, тимчасовою співпрацею
банків при реалізації конкретних оборудок, виникненням пер�
ших закордонних філій та відділень банків.

Другий етап почався з середини 60�х і закінчився на початку
80�х років. На цьому етапі відбувалося розширення зарубіжних
ділових зв’язків, результатом якого було розширення старих і
виникнення нових фінансових центрів, транснаціональних банків,
які мали підрозділи в цих центрах, але продовжували орієнтува�
тися на зарубіжне обслуговування національних компаній. Відбу�
вався бурхливий розвиток ринку єврокредитів в результаті
збільшення попиту з боку країн – імпортерів нафти і подальше
його скорочення через те, що країни�позичальники неспроможні
були обслуговувати нові позики. Тому почався пошук нових спо�
собів обслуговування клієнтів, що зумовив переорієнтацію банків
на інвестиційну діяльність і розвиток ринку цінних паперів. Крім
того, на цьому етапі банки через розвиток мережі філій перейшли
на цілодобову роботу для того, щоб здійснювати торгівлю валю�
тою у будь�який час на всіх основних ринках.

У 80�х роках (третій етап) значно зросли позабалансові ва�
лютні зобов’язання банків (купівля прав на здійснення опе�
рацій), збільшився обіг грошових ресурсів через міжнародні
банківські установи та фондові біржі. При цьому закордонні
філії і відділення банків все більше уваги приділяли обслугову�
ванню не національних, а іноземних промислових і торгових
компаній. Прийнята Базельська угода, за якою встановлені
стандарти капіталу банків. Завдяки зрощенню капіталів транс�
національних компаній і транснаціональних банків утворився
міжнародний фінансово�промисловий комплекс.

Виникають глобальні банки, тобто банки з вираженим на�
ціональним характером власності, але глобальною операційною
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стратегією. За такою стратегією на перший план висувається
потенційна прибутковість того чи іншого ринку незалежно від
географічного розташування, можливість отримати конкурентні
переваги на цьому ринку і привабність оборудок з конкретним
клієнтом даного ринку [235].

У монографії З.М. Васильченко „Комерційні банки: реструк�
туризація та реорганізація” етапи розвитку міжнародної діяль�
ності банків визначаються наступними часовими рамками: 60�
ті роки – традиційні види діяльності: фінансування
експортно�імпортних операцій, валютні операції, іноземні пози�
ки; 70�80�ті роки – нові види діяльності: розвиток ринку євро�
валют, синдиковані кредити, торгова банківська діяльність; 80�
90�ті роки – інноваційна діяльність: інноваційне фінансування,
світовий грошовий ринок, кредитування країн, що розвивають�
ся, приватна банківська справа [39, с.403].

Початок сучасного етапу глобалізаційних процесів у
банківській сфері позначений 1997 р., коли країни – члени СОТ
підписали угоду про зняття з 1999 р. бар’єрів на ринках пози�
кових капіталів і вільний доступ іноземних конкурентів до на�
ціональних банківських, страхових і фінансових сфер.

До чинників, які визначають розвиток банківського бізнесу
в епоху глобалізації, відносяться такі [171]:

1. Розвиток ТНК і їх мережі в світі призводить до збільшен�
ня потреб в банківському обслуговуванні, в т.ч. в нових його
формах.

2. Стратегію розвитку, тактику і захист від ризиків банки
визначають, орієнтуючись не тільки на національну економіку,
але і на зміни економічної ситуації у світі.

3. Уніфікація нефінансового, фінансового і банківського
секторів при діяльності на внутрішньому і світовому ринках.
При цьому слід враховувати те, що всередині країни фінансо�
во�банківська система здійснює акумуляцію і перерозподіл
фінансових ресурсів на національному рівні, а міжнародний
ринок капіталів перетворюється на самостійний чинник розвит�
ку світової економіки.



517

Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

4. Збільшення експансії банків на світовому ринку капіта�
лу, особливо на фондовому ринку в секторі прямих капіталов�
кладень, впливає на грошову політику держави.

Національна економіка не може бути повністю закрита для
іноземного капіталу. Все більше банків створюють свої філії за
кордоном, а це призводить до посилення конкуренції. Розши�
рення мережі філій пов’язане із збільшенням кількості міжна�
родних банківських операцій, які пов’язані з обслуговуванням
ТНК.

5. Збільшення наукоємних галузей призводить до того, що
інвестування та кредитування їх негативно впливає на прибут�
ки і строки повернення кредитів.

6. Збільшення кількості і якості інформаційних послуг, що
надаються клієнтам, стає одним з чинників конкурентоспро�
можності на ринку банківських послуг.

У сфері фінансових послуг спостерігаються тенденції, вик�
ликані глобалізацією [157; 287]:

1. Фінансова інтеграція – зменшення торгових і регулятор�
них бар’єрів між країнами, збільшення взаємних фінансових
потоків і кількості фінансових установ нерезидентів.

2. Консолідація фінансового бізнесу в США, де протягом
1980�2000 р. кількість банків скоротилася на 40%, в країнах ЄС
з 1985 р. – на 25%.

3. Універсалізація фінансового бізнесу – об’єднання Citicorp
(банківська справа) з Travelers Group (страхування), зменшен�
ня вартості послуг, наплив нових клієнтів, пакетне обслугову�
вання.

4. Зміна методів надання фінансових послуг, зокрема зас�
тосування Інтернету і технологій бездротового зв’язку. Зміна
характеру грошових транзакцій і природи грошових носіїв
(електронні гроші і розрахунки) значно зменшує витрати при
здійсненні розрахункових операцій. Капітал набуває електрон�
ного вигляду і віддаляється від своєї первинної вартості.

5. Зміна структури ринку фінансових послуг. З’являються
нові фінансові посередники, які надають фінансові і брокерські
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послуги в режимі реального часу, компанії, які надають спожи�
вачам можливість порівнювати ціни на різні фінансові послу�
ги, і не фінансові підприємства, наприклад, телекомунікаційні
компанії, які створюють мережу розповсюдження і надання
банківських послуг.

6. Необхідність вибору універсального міжнародного платі�
жно�розрахункового засобу, який би відповідав рівню глобалі�
зації і розвитку електронних платежів.

7. Необхідність створення міжнародної системи контролю
за електронною грошовою емісією, регулюванням грошового
обігу і розрахунків в глобальному масштабі.

Банки беруть на себе функції операторів фондових і валют�
них ринків, як у власних інтересах, так і на користь своїх
клієнтів. В результаті основна функція банків – інвестування
– до певної міри значною мірою витісняється фінансовими
операціями, які мають спекулятивний характер.

Як зазначається у статті „Глобалізація банківської діяльності
й регіональні інтереси” (автори Козьменко С.М., Горіна С.О.,
Андронов О.М.), в умовах глобалізації традиційні комерційні
банки відійдуть в минуле, а на зміну їм прийдуть комерційні
банки універсального типу (КБУТ). Вони здійснюватимуть свою
діяльність на основі стабільності, передбачуваності і надійності,
забезпечать собі майбутнє завдяки активному розвитку. Такий
банк матиме солідний капітал, високий рейтинг, хорошу репута�
цію, привабливість, а також буде відрізнятися сильними позиц�
іями на внутрішньому ринку. Створення КБУТ може стати ви�
рішальною передумовою стандартизації, зменшення вартості
послуг, участі в крупних проектах і ефективного управління
ризиком. Розширюючи свої послуги, банк отримає можливість
використовувати систему філій у поєднанні із сучасними муль�
тимедійними формами збуту, буде відрізнятися високим рівнем
гнучкості при створенні нових комбінацій і рекомбінацій банкі�
вських послуг. КУБТ підтримуватиме відносини з приватними
особами, фірмами і інституційними клієнтами, розвиватиме кон�
курентоздатний індивідуальний менеджмент [118].



519

Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

Глобалізація у банківській сфері характеризується такими
показниками: добовий обсяг операцій на валютному ринку
збільшився з 10�20 млрд. дол. в 1979 р. до 1,3 трлн. дол. в 90�х
роках; обсяг міжнародного кредитування збільшився у 15�20
разів; у 80�х роках капіталізація світового ринку складала
близько 10 трлн. дол., в 1996 р. – 20, 4 трлн. дол. [169].

Відбувається нарощування валютних ринків за рахунок
оборотності грошових ресурсів по каналах міжнародних банк�
івських установ. За оцінкою А.М. Сарчева на 1 долар ВВП у
розвинених країн припадає 10 доларів валютних коштів.

Н. Іванов в статті „Глобалізація і проблеми оптимальної
стратегії розвитку” наголошує, що обсяг щоденних валютних
операцій збільшився з 250 млрд. дол. в 1985 р. до 1 трлн. дол.
на початку 90�х років, а у середині 90�х років на кожен долар,
витрачений на купівлю іноземних товарів, припадало 7�8 дол.
міжнародних трансфертів, не пов’язаних з продажем товарів
[101]. У статті С.Л. Тігіпка ”Інтеграційний розвиток економіки
України в умовах глобалізації світових товарних і фінансових
ринків” зазначається, що 10 відсотків щоденних валютних опе�
рацій обслуговують зовнішню торгівлю, на валютний курс в
основному впливають не фундаментальні економічні чинники,
а поточна кон’юнктура фінансових ринків [260].

У світових фінансових центрах щодоби проводяться обо�
рудки на суму до 1,5 трлн. дол., тоді як зовнішньоторговельний
оборот ледве досягає декількох відсотків від цієї суми. У момен�
ти напруженості (природної чи спровокованої) міжнародні
фінансові ділки гарячково перекидають активи з регіону в рег�
іон і здатні на замовлення або заради доходів завалити будь�
яку валюту, окрім долара. За підрахунками в 1996 р. за межами
США оберталося приблизно 200�250 млрд. дол. – 55% від су�
купної грошової маси в зелених купюрах [202].

Глобалізація фінансового ринку призводить до порушення
залежності між динамікою ВВП і збільшенням грошової маси,
що може викликати інфляцію і поставити під загрозу монетарні
способи регулювання економіки. Невизначеність курсів валют
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і цінних паперів на фінансовому ринку зумовила розвиток
механізмів хеджування і управління ризиком. Відомі фінансові
інструменти доповнюються деривативами, що відкриває великі
можливості для спекуляцій на зміні курсів валют, акцій та інших
фінансових активів. Збільшення обсягів операцій з деривати�
вами прискорюється. Згідно з оцінкою Генеральної рахункової
палати США з 1986 р. по 1993 р. ці обсяги зросли більш ніж у
15 разів і склали в кінці періоду 12 трлн. дол. в рік [101].

Процеси глобалізації фінансової сфери призвели не тільки до
вільного, неконтрольованого переміщення величезних грошових
мас через національні кордони і формування глобального фінан�
сового ринку, але і до зміни функцій грошей в світовій економіці.

Ще в середині 80�х років П. Дракер відзначав, що фінансо�
вий ринок почав відігравати роль незалежну від ринку товарів
і послуг. Гроші перетворилися на товар, а спекуляція на зміні
курсу валют – в найбільш вигідну ринкову операцію [101].

На сьогоднішній день вже не реальний сектор економіки
формує фінансову сферу на міжнародному ринку, а фінансові
ринки визначають рівень розвитку економік країн світу.

Процеси глобалізації в банківській сфері країн ЄС відобра�
жені в Маастріхтському договорі, яким передбачені так звані
критерії конвергенції, – граничні ставки банківського відсотка,
допустимі величини державного боргу, дефіциту держбюдже�
ту, темпів інфляції. Це істотно обмежує суверенітет членів ЄС
в економічній сфері.

Інтеграція національної банківської системи у світову відбу�
вається за такими напрямами:

1. Наявність іноземного капіталу в національній банківській
системі і національного – в банківських системах інших країн.
Так, фінансова установа, яка отримала ліцензію в одній з країн
– членів ЄС, може відкривати філіали і надавати свої послуги
в інших країнах – членах ЄС без додаткових дозволів. Закон,
що передбачає можливість створення філіалів іноземних банків
на території України і їх участь в системі гарантування депо�
зитів, вже переданий НБУ для затвердження. В ньому сфор�
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мульовані основні вимоги до іноземних банків і їх філіалів, які
хочуть здійснювати операції на території України. Серед них –
мінімальний розмір приписного капіталу філіалу не менше 5
млн. євро, капіталу материнського банку – не менше 50 млн.
євро; активи банку – не менше 500 млн. дол. США; рейтинг
надійності банку – не нижче АА+; наявність угод з органами
контролю країни, де знаходиться материнський банк [262].

Досвід роботи в Україні банків з промислово розвинених країн
показав, що таке явище не є беззаперечним благом для вітчизня�
ної економіки. Основною метою приходу на український ринок
деяких іноземних банків у другій половині 90�х років було вкла�
дення коштів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Після зниження ставок по ОВДП і обсягів спекулятивного дохо�
ду від цих операцій такі банки як “Креді Свісс Фьорст Бостон
(Україна)” і “Сосьете Женераль Україна” припинили свою
діяльність на українському ринку банківських послуг. Сьогодні в
Україні залишилося сім банків, капітал яких належить провідним
банкам світу – Райффайзенбанк Україна, Кредит�Банк (Україна),
ІНГ Банк Україна, Ситібанк (Україна), ХФБ банк Україна, Банк
Креді Ліоні Україна і Банк Пекао (Україна) [109].

2. Встановлення прямих кореспондентських відносин з іно�
земними банками.

У монографії З.М. Васильченко „Комерційні банки: реструк�
туризація та реорганізація” наведені дані про кореспондентські
рахунки українських банків за кордоном: всього станом на се�
редину 2002 р. були відкриті 873 рахунки в 57 країнах світу, з
них 373 в банках Росії (~~43%), в інших країнах СНД 181 раху�
нок (~~21%) [39].

3. Участь національних банків в міжнародних банківських
організаціях і платіжних системах.

Першим досягненням у сфері представництва в міжнарод�
них економічних організаціях були вступ України до МВФ і
вступ до Світового банка – провідних міжнародних валютно�
фінансових установ. Це відбулося одночасно в 1992 р. Україна
почала користуватися кредитами цих установ з метою розвит�
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ку і реструктуризації економіки, стабілізації національної валю�
ти. Відносини з міжнародними організаціями складаються не
просто, тому що в Україні ще не створена чітка система конт�
ролю за цільовим і результативним використанням іноземних
кредитів, а також внаслідок нав’язування цими організаціями
своїх моделей економічної поведінки. Однак в цілому відноси�
ни сприятливо впливають на соціально�економічну ситуацію в
нашій країні. Цей вплив не обмежується тільки фінансово виг�
ідними умовами кредитів, а й сприяє розширенню діяльності
приватних кредиторів та інвесторів [5].

В Україні досі ще не створена загальнодержавна системи безго�
тівкових платежів. Тому банки використовують непоєднувані
міжнародні платіжні технології. З 1995 р. в Україні діють міжнародні
платіжні системи VISA International і EUROPAY (MASTERCARD).
Реально функціонувати вони почали з 1997 р., коли українські бан�
ки стали в них повноправними членами. На сьогоднішній день
Україну заполонили досить дорогі для масового споживача плас�
тикові картки міжнародних платіжних систем.

Національний банк України з 1997 р. фінансує роботи із ство�
рення Національної системи електронних платежів (НСЕП).
Основне її завдання розробка і впровадження дешевої і надійно
захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків,
яка вигідна як для клієнтів і банків, так і для держави [293].

Зараз перед українськими банками гостро стоїть проблема
зняття великих сум комісійних з платежів українських рези�
дентів, які здійснюються у євро. На практиці часто траплялися
випадки, коли з суми платежу більше 50000 євро банки�корес�
понденти знімали більше 100 євро комісійних. У зв’язку з тим,
що Україна не є членом Євросоюзу, українські платежі розгля�
даються як “зовнішні” платежі, на відміну від “внутрішніх”, по
яких суми комісійних значно нижчі [79].

4. Співпраця України з міжнародними фінансовими орган�
ізаціями на рівні Національного банку.

Вже з середини 40�х років минулого сторіччя у світі виник�
ло більше 3 тисяч міжнародних організацій, які намагалися ре�
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гулювати різні сфери фінансових і економічних відносин між
країнами. На сьогоднішній день таких організацій більше 20
тис., більшість з них є недержавними структурами. Крім того,
20 тисяч організацій мають статус спостерігачів ООН. До
функцій таких організацій належить дослідження руху капі�
талів, грошових потоків, оцінка ефективності використання
кредитних ресурсів, наданих міжнародними фінансовими
організаціями, консультування країн, що розвиваються, з пи�
тань реалізації фінансової стратегії.

Найбільш впливовими організаціями є МВФ, Світовий
банк. Вони побудовані за принципом акціонерних товариств і
фактично ними керують країни „великої сімки” яким належить
контрольний пакет голосів: 45,2% – в МВФ і 42,97% – у Світо�
вому банку. Решта голосів належать іншим 176 учасникам, зок�
рема на Україну припадає відповідно 0,64 і 0,69% [310].

Розвиваючи співпрацю з міжнародними фінансовими
організаціями, слід мати на увазі, що в 54 країнах, які отримали
допомогу від МВФ, збільшення ВВП на душу населення скла�
дало тільки 4%, а в країнах, які не отримували цієї допомоги, за
аналогічний період – на 24%. Світовий банк за останні три де�
сятиліття надав фінансову допомогу 68 країнам. Більшість країн
були не в змозі ефективно її реалізувати, а в 20 країнах, що
отримали по 1,4 млрд. дол., виробництво ВВП на душу насе�
лення зменшилося на 21,4% [117].

На думку провідних учених, лауреатів Нобелівської премії,
таких як М. Фрідмен, Р. Менделл, Дж. Сакс, К. Аннан, діяльність
міжнародних фінансових центрів сьогодні не відповідає струк�
турі світової економіки і завдає більше шкоди, ніж приносить
користь, в першу чергу країнам, що розвиваються [117].

З такою позицією погоджуються і вітчизняні учені. Зокре�
ма О. Білорус відзначає, що, за даними ООН, Україна здатна
прогодувати 1 млрд. населення. Це достатня база для створен�
ня власних інвестиційних ресурсів, тому уряду слід відмовитися
від кредитів МВФ і Світового банку, від кабальних „меморан�
думів диктату” цих організацій. На відміну від Росії, Україна не
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відчула руйнівних наслідків через втягнутість у світові фінан�
сові ринки [23].

За даними агенції A.T. Kearney, яка розрахувала індекс глобал�
ізації (Globalization Index) для 62�х країн, з країн СНД глобаліза�
ція торкнулася тільки України і Росії (див. таблицю 6.1.1.) [260].

Однак в Україні повільно відбувається процес формування
банківських об’єднань, які привабливі для іноземних інвесторів.

Станом на 1 січня 2005 р. в банківській системі України
налічувалося 160 діючих банків, які згідно з класифікацією
НБУ розділені на чотири групи: найбільші банки (з активами
більше 2,5 млрд. грн.) – 10 банків; великі банки (з активами
більше 1,3 млрд. грн.) – 14 банків; середні банки (з активами
більше 0,4 млрд. грн.) – 31 банк; дрібні банки (з активами до
0,4 млрд. грн.) – 105 банків. Кількість дрібних і середніх банків
– 136, або 85% від загальної кількості банків України. З 160
банків, що функціонують в Україні, 89 (53,6%) знаходяться в
Києві, тоді як в десяти областях немає жодного банку – юри�
дичної особи [68].

Таблиця 7.1.1.
Рейтинг глобалізації деяких країн
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 В результаті іноземні капітали залучаються в банківську
систему України повільно. Їх питома вага складає всього 13�
14%, тоді як в Чехії, Польщі і Болгарії – відповідно 41%, 33% і
82% [205].

Можливості щодо збільшення капіталу банків усередині
країни обмежені низьким рівнем рентабельності підприємств і
недостатніми грошовими заощадженнями населення. Балансо�
вий капітал українських банків на 1 січня 2004 р. складав 12882
млн. грн., або 4,1 % ВВП. Для порівняння, частина банківсько�
го капіталу в країнах Центральної і Східної Європи складає
близько 40 % ВВП, а в розвинених країнах – близько 80 % ВВП
[263].

Загальний обсяг інвестицій в нашу економіку складає 3,9
млрд. дол. США при потребі 40�50 млрд. дол. З розрахунку на
душу населення обсяг іноземних інвестицій складає 9 дол., а в
Угорщині – 1882 дол. [205].

Україна має найнижчий у світі рівень участі іноземного
капіталу в банківській системі. Мочерний С.В., Тришак Л.С. у
посібнику „Банківська система України” наводяться наступні
дані [177, с. 86]:

Таблиця 7.1.2.
Вкладення іноземних банків в банківські системи країн
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Одночасно необхідно оцінювати якість іноземних інвес�
тицій, оскільки сьогодні не проводиться моніторинг реальної
ефективності іноземних інвестицій. Україні необхідні стра�
тегічні інвестори, а не рух „гарячих грошей” і спекулятивного
капіталу на фондовому ринку.

Україна підписала міжнародні угоди у сфері сприяння взає�
мному захисту інвестицій. Створені відповідні інституційні
органи – Консультативна рада з питань іноземних інвестицій,
Національне агентство з питань реконструкції і розвитку. Од�
нак на сьогоднішній день Україна займає останнє місце серед
східноєвропейських країн по залученню прямих іноземних інве�
стицій. Щодо прямих інвестицій з України, то вони незначні і
направляються в основному до Росії, а також у відсталі країни,
такі як Панама, В’єтнам [111]. Недостатнє залучення портфель�
них інвестицій зумовлене нерозвиненістю ринку цінних па�
перів.

В Україні немає транснаціональних компаній і, відповідно
немає банків, здатних обслуговувати такі компанії. Серед комер�
ційних банків, що направляють кредитні ресурси в підприєм�
ства металургії, енергетики, машинобудування Д. Полозенко
відносить Промінвестбанк. Міжнародна діяльність цього банку
має обмежений характер і зводиться в основному до розра�
хунків з банками ближнього і далекого зарубіжжя. При цьому
Промінвестбанк сприяє формуванню в Україні ТНК, хоча сам
не може конкурувати з банківським капіталом розвинених
країн.

Для створення в Україні банківських монополій необхідна
підтримка як держави, так і іноземного капіталу, для чого пи�
тома вага його в банківській системі повинна збільшитися з 5%
до 35�40%. Саме такого рівня досягнуто в постсоціалістичних
країнах [206].

Враховуючи незначні обсяги участі України у світових
фінансових ринках і низький рівень інтегрованості вітчизняної
фінансової системи в міжнародні фінансові центри, проблеми
глобалізації, які характерні для розвинених країн, поки що не�
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достатньо впливають на реальну економіку. Хоча в перспективі
необхідно враховувати наростання цих процесів в Україні
[117].

Одночасно з глобалізацією можна розглядати і таку форму
інтернаціоналізації як регіоналізація, тобто організацію ринку
в певному географічному просторі. Регіоналізація, з одного
боку, стимулює процеси економічного об’єднання різних країн,
а з іншого боку, гальмує процеси глобалізації, підсилюючи відо�
собленість і конкуренцію окремих економічних груп [119].

Всі країни – члени СОТ є учасниками декількох регіональ�
них економічних угрупувань. Регіоналізація підкреслює особ�
ливі інтереси учасників регіональних об’єднань, які можуть
відрізнятися від глобальних.

Так індустріально розвинені країни, будучи зосередженням
світового ВВП, передового виробництва і транснаціональних
корпорацій визначають правила гри на світовому ринку і став�
лять в залежність від системи міжнародного розподілу праці
більшість країн, що розвиваються, відводячи їм роль постачаль�
ника сировинних ресурсів.

Крім того, ставлення провідних західноєвропейських банків
до ряду східноєвропейських країн, у тому числі і до Україні,
залишається досить стриманим через політичну і економічну
нестабільність, недорозвиненість фінансової і комунікаційної
інфраструктури, низький рівень заощаджень населення,
відсутність державних гарантій повернення інвестицій.

Фінансова глобалізація не виправдала надій економічно
відсталих країн. Численні матеріали свідчать про те, що багаті
країни іще, а бідні країни – біднішають. Якщо в 1960 р.
співвідношення між ВВП в них складало 1:30, то в 1990 р. –
1:60, а в 1999 р. – 1:90. Останнім часом відставання стало особ�
ливо відчутним. Зараз 29 розвинених країн світу виробляють
95% світового сукупного продукту [205].

Характер сучасної фінансової системи відображає концеп�
ція економічної глобалізації, яка відома під назвою „модель
Центр – Периферія”. Ця концепція свідчить про узаконену
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нерівноправність економічних відносин країн�учасниць світо�
вого господарства, надання їм характеру „домінування – за�
лежність”. Характерною рисою фінансової глобалізації є домі�
нування невеликої групи країн�донорів, їх фактична монополія
на фінансові ресурси і контроль над світовими фінансовими
потоками. Дві третини іноземних інвестицій поглинають „цен�
тральні країни”. Надходження капіталів на світову периферію
незадовільні, як за обсягами, так і за ціною [310].

Фінансові системи розвинених країн все більше об’єднують�
ся в рамках „першого світу”. Вражаюче піднесення світової
фінансової сфери – це перш за все збільшення дуже обмеже�
ної кількості відомих національних ринків, на яких діють кор�
поративні суб’єкти з високо розвинутих країн. Таким чином,
відносну значущість решти планети для країн, які є джерелом
капіталу, не слід переоцінювати [83].

Тому регіоналізація здатна не тільки сприяти повноцінно�
му розвитку економіки країн, що розвиваються, але і підсили�
ти їх позиції у відносинах із сильнішими сусідами.

Як один з можливих напрямів регіоналізації Л. Вірван ви�
суває ідею створення Всеслов’янського Союзу з метою об’єднан�
ня і зміцнення слов’янських позицій в глобальному світі. Як
базу для нього фахівець пропонує єдиний Слов’янський плат�
іжно�валютний союз. Формування платіжно�валютного союзу
повинно відбуватися на основі нової загальної резервної валю�
ти, яка не буде національною ні для однієї країни. Ця валюта
не запроваджуватиметься в обіг для внутрішніх платежів, а буде
використовуватися тільки для розрахунків між країнами – учас�
никами союзу, валюта яких, будучи частковою конвертованою,
схильна до у зміни курсу [47].

Встановлення реального валютного курсу на основі пари�
тету купівельної спроможності валют і забезпечення достовір�
ності вартісних вимірників є проблемою для України. Прагнен�
ня будь�якою ціною стабілізувати позиції гривні призвело до
завищення її курсу, який постійно відстає від внутрішнього
знецінення української валюти [111].
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Пропонується створити єдину всеслов’янську валютну і
фондову біржу, де можна буде створити попит на слов’янські
валюти і цінні папери, а також міжбанківський кліринговий
центр на базі резервної валюти і мультивалютної системи елек�
тронних платежів Всеслов’янського союзу. Система слов’янсь�
ких національних банків на чолі із Всеслов’янським централь�
ним банком, який координуватиме рух капіталів, регулюватиме
операції з наднаціональною валютою [47].

У випадку з Україною як регіоналізацію можна розглядати
участь в Єдиному економічному просторі з Росією, Білорусією
і Казахстаном, намір про створення якого був задекларований
23 лютого 2003 р. в Москві.

Як наголошується в статті М. Кротова „Економічна інтегра�
ція країн СНД: проблеми та перспективи”, найважливіша про�
блема СНД – економічне співробітництво Росії і України. Ук�
раїна в меншій мірі, ніж Росія залежить від сировинних галузей
і тому зацікавлена в збуті своєї промислової продукції на рин�
ках СНД. За оцінками Ради з вивчення продуктивних сил,
найближчі п’ять років Україна покриватиме за рахунок імпор�
ту з СНД 85,4% своїх потреб в сирій нафті, 45,7% – в нафтоп�
родуктах, 61,7% – в природному газі, 8% – у вугіллі [138].

Ю. Яров відмічає, що частка країн СНД в світовій торгівлі
все ще незначна – близько 2%. Головна причина – це непідго�
товленість держав до повного входження у світові господарські
зв’язки, внаслідок чого розвиваються негативні дезінтеграційні
процеси, які виникають під дією світового ринку. В таких умо�
вах країни Співдружності шукають шляхи відродження і роз�
витку національних господарських комплексів, за допомогою
яких можна забезпечувати захист національних інтересів і взає�
мовигідну міжнародну співпрацю [311].

ЄЕП допускає єдиний простір, який об’єднує митні території
країн�учасниць, єдині механізми регулювання економіки, єдину
податкову, грошово�кредитну і валютно�фінансову політику.

Однак це прагнення до регіоналізації пов’язане з низкою
проблем. Так, основною угодою, на основі якої повинне базу�
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ватися ЄЕП, є угода про єдині тарифи. При цьому аналіз серед�
ньоарифметичного рівня тарифів країн показує, що тільки
8,17% товарних позицій від повної номенклатури в 4 країнах
співпадають, 3,71% перебувають в категорії з діапазоном коли�
вання ставок від 1% до 3%, 26,94% товарних позицій в категорії
з діапазоном коливання ставок від 4 до 9% і 61,18% – в кате�
горії з діапазоном коливання ставок тарифу більше 10% [44].

Як показує досвід країн ЄС, на узгодження тарифів країн,
що об’єднуються в регіональне економічне угрупування, йде
достатньо тривалий час. За оцінкою Ф. Верба, узгодження та�
рифів країн ЄС відбувалося протягом приблизно 15 років.

Проходження процесу зближення та інтеграції банківських
систем цих країн спрощено тому, що їх основою, незважаючи
на виникнення нових комерційних банків, є республіканські
філіали і відділення п’яти спеціалізованих банків колишнього
СРСР, які отримали новий статус.

В даний час рівень інтеграції банківських систем цих країн
мінімальний. Так, на кінець 2003 р. в банківській системі Росії
частка капіталу, який контролювали інвестори з країн СНД,
складала менше 1%, в Білорусії – 2,31%, в Казахстані – 0,58%,
щодо України, то таких даних взагалі немає [265].

Однак не слід забувати про те, що при поширенні ринку на
країни СНД відновлюються традиційні зв’язки і збільшуються
кількісні показники на традиційних ринках, а взаємодія з країнами
Євросоюзу повинна забезпечувати зростання якісних показників.

Позитивні і негативні наслідки фінансової глобалізації для
банківської системи проаналізовані в статті С.М.Козьменко
”Фінансова глобалізація та перспективи банківських структур”.
До позитивних чинників, якими володіють глобалізовані
фінансові ринки, і можливостей, які вони відкривають для бан�
ківської системи, слід відносити такі: високі стандарти віднос�
но якості послуг, інформаційної діяльності і звітності; додатко�
ве фінансування; додаткові ринки, продукти і потоки капіталу;
незалежність від внутрішніх ринків; високий ступінь диверси�
фікації; достатньо висока ліквідність; наявність можливостей
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для ефективнішого розміщення капіталу; професійне управлі�
ння ризиками, оптимізація системи управління [119].

До названих позитивних ефектів фінансової глобалізації
можна додати такі [287]:

– розвиток інновацій, технологій, зокрема інформаційних і
комп’ютерних, не тільки у фінансовій сфері, але і в галузі фун�
даментальної і прикладної науки взагалі;

– визначення „нової міжнародної фінансової архітектури”,
яка повинна відповідати інтересам розвитку світової економі�
ки, запобігати кризам і сприяти ефективному функціонуванню
ринків. Програму реформування фінансової системи в умовах
глобалізації розробляє група у складі міністрів фінансів і голів
Центробанків провідних країн;

– підвищення ролі інформації і доступність її для користу�
вачів – суб’єктів глобального фінансового ринку;

– розширення масштабів фінансових ресурсів, прямих іно�
земних інвестицій (ПІІ), які необхідні для розвитку національ�
них економік. ПІІ у світі в 2005 р. перевищать 1 трлн. дол. За
показником ПІІ до ВВП лідерами є Великобританія – 4,8%,
Франція і Іспанія – 3,4%, США – 1,8%;

– активізація злиття і поглинань, концентрації капіталу,
створення глобальних транснаціональних корпорацій, яким під
силу вирішення масштабних завдань у бізнесі.

При цьому, зважаючи на важливість концентрації капіталу,
необхідно враховувати і той факт, що в економічно розвине�
них країнах малий і середній бізнес створює 40�60% ВВП. У Ук�
раїні його частина складає 10% ВВП, а активи дрібних банків
– 12,3% активів банківської системи.

У США частка дрібних і середніх банків складає більше 80%,
в Німеччині та інших країнах Європи – більше 60%. Незважа�
ючи на тенденцію до консолідації шляхом об’єднання дрібних і
середніх банків, їх роль в обслуговуванні дрібного і середнього
бізнесу дуже велика.

Діяльність малих банків має велике значення для реалізації
проектів соціально�економічного розвитку регіонів, скорочен�
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ня різниці між доходами регіонів, їх економічним і соціальним
розвитком. Опосередковано, через підтримку малого бізнесу,
такі банки сприяють збільшенню зайнятості населення [68].

Негативна дія глобалізації для банківських структур зумов�
лює такі явища: – втрату банками своєї індивідуальності в резуль�
таті стирання граней між комерційними банками, брокерами,
страховими компаніями, інвестиційними фондами; послаблення
зв’язку “банк – клієнт”, “анонімізація” ринку; відтік найбільш
надійних національних клієнтів з внутрішнього фінансового
ринку; наджорстка конкуренція; прагнення суб’єктів ринку до
інвестування замість банківських заощаджень [119];

– збільшення відмінностей між ключовими макроекономічни�
ми показниками розвинених країн та країн, що розвиваються, в
результаті нерівномірного розподілу результатів глобалізації;

– посилення диференціації доходів різних груп населення
усередині багатьох національних господарств. Ця тенденція
характерна і для деяких розвинених країн;

– швидке переміщення величезних обсягів капіталу і його
вплив на національні економіки. Причому особливо деструк�
тивний вплив має „втеча” іноземних і національних капіталів
в гонитві за кращими умовами використання [287].

Фінансові кризи останніх років, нестабільність крупних
фондових бірж, уповільнення зростання і загроза економічно�
го спаду в США і Японії свідчать про нестійкість економічних
систем в епоху глобалізації і необхідність змін економічного
устрою світу.

Завершити розгляд даної проблеми, на наш погляд, слід
наступною цитатою: „Головна проблема, пов’язана з глобаліза�
цією в наступному сторіччі, полягає не в тому, щоб зупинити
експансію глобальних ринків. Головне завдання полягає в тому,
щоб знайти норми та інститути, які б забезпечили ефективне
управління на місцевому, національному, регіональному і гло�
бальному рівнях, для того, щоб зберегти переваги глобальних
ринків і конкуренції, але залишити достатньо місця для люди�
ни, общини і ресурсів навколишнього середовища, щоб глобал�
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ізація служила інтересам людини, а не тільки збільшенню при�
бутків” [287, с.13].

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте термін “глобалізація” та назвіть передумови глобалі�

зації.
2. Назвіть та охарактеризуйте етапи інтернаціоналізації банківсько�

го капіталу.
3. Назвіть та охарактеризуйте чинники, які визначають розвиток

банківського бізнесу в епоху глобалізації.
4. Визначте напрямки інтеграція національної банківської системи у

світову. 5. Проаналізуйте можливості регіоналізації як форми
інтернаціоналізації.

6. Проаналізуйте тенденції викликані глобалізацією, які спостеріга�
ються у

сфері банківських послуг.
7. Визначте та охарактеризуйте позитивні моменти глобалізації для

національних економік.
8. Визначте та охарактеризуйте негативні моменти глобалізації для

національних економік.
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7.2. Участь банків України
у створенні і функціонуванні

фінансово-промислових груп.

Одним з основних напрямків діяльності банківської систе�
ми в епоху глобалізації і структурної перебудови економіки
країни стає інтеграція виробничого і банківського капіталів.

Безперервність відтворення вимагає певного рівня інтег�
рації банківського і промислового капіталів у вигляді різнома�
нітних організаційно�економічних форм взаємодії банків і
підприємств різних форм власності і галузей господарства. О.
Дзюблюк відмічає, що хоча таку інтеграцію іноді пов’язують з
практикою створення ФПГ, цей процес слід розглядати шир�
ше, з врахуванням всього спектру взаємин кредитних інститутів
і реального сектора економіки, в першу чергу тих відносин, які
пов’язані з кредитуванням [76].

Однак важливість функціонування ФПГ на сучасному етапі
розвитку вітчизняної економіки в тому, що домінуючу части�
ну українського ВВП (близько 70 %) формують підприємства,
які підконтрольні фінансово�промисловим групам. Хоча ні мо�
гутніми інвесторами, ні активними споживачами інновацій, ні
генераторами реформ вітчизняні ФПГ поки що не стали. З
іншого боку, вони ефективно сприяють координації дій і змен�
шенню витрат на підконтрольних їм підприємствах [132].

Водночас, шляхом створення фінансово�промислових груп
рухалися фактично всі розвинені країни світу. Технологічні
прориви в них забезпечувалися саме через концентрацію і цен�
тралізацію банківського капіталу, його об’єднання з промисло�
вим капіталом.

Через зростаючу монополізацію виробництва великий бан�
ківський капітал не може задовольняти потреби промислових
монополій. Розширюються процеси інтенсивного зростання
великих банків, об’єднання банків і поглинання одних іншими.
Банки перетворюються з фінансових посередників у контро�
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лерів і регуляторів суспільного життя. Від нерегулярного кре�
дитування і посередництва в розрахунках вони переходять до
систематичного кредитування певних галузей і підприємств і
довгострокових вкладень в їх основний капітал, що призводить
до зближення економічних інтересів представників банківсько�
го і промислового капіталів. В результаті зрощування банківсь�
кого і промислового капіталів виникає фінансовий капітал.
Фінансовий капітал об’єднує рух відокремлених раніше форм
банківського і промислового капіталів [40].

Об’єднання промислового і банківського капіталів дозволяє
значно підвищити їх віддачу. В результаті такого об’єднання
виникає фінансово�промисловий капітал, тобто капітал, що
знаходиться у розпорядженні банків і використовується в про�
мисловості.

У статті В.О. Кузьмінського „Теоретичні основи інтеграції
капіталів” наголошується, що сьогодні фінансово�промисловий
капітал – це інтегрована форма капіталів промислового, фінан�
сового та інтелектуального (рис. 7.2.1). Кожну з цих форм мож�
на розглядати, як самостійну підсистему, що складається з про�
стих елементів [146].
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Рис. 7.2.1. Схема фінансово�промислового капіталу.
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Промисловий капітал складається з грошового, товарного і
виробничого капіталу, фінансовий – з банківського, інвестиц�
ійного, страхового, пенсійного.

Інтелектуальний капітал можна визначати як систему відно�
син економічних суб’єктів з приводу раціонального і постійно�
го його відтворення. Основні форми матеріалізації інтелектуаль�
ного капіталу – патенти, ліцензії, ноу�хау [146].

Сучасна епоха характеризується розвитком фінансово�про�
мислового капіталу і інтегрованих корпоративних структур, від
яких залежить створення умов для зміцнення економіки. В ук�
раїнській економіці інтегровані структури, що виникають на ос�
нові об’єднання фінансового і промислового капіталів, можуть
відновити втрачені виробничо�технічні зв’язки, мобілізувати ре�
сурси для здійснення масштабної інвестиційної діяльності, підви�
щити технологічний рівень виробництва і забезпечити стійку
динаміку зростання основних виробничих показників, підвищи�
ти рівень корпоративного управління [145].

Сьогодні є багато форм інтеграції. Це – банківські холдин�
ги, фінансові концерни, фінансово�банківські групи, фінансово�
промислові групи.

Серед цих об’єднань, на думку З. Васильченко, найбільш
життєздатними і динамічними структурами є фінансово�про�
мислові групи, оскільки вони надають учасникам необмежену
економічну свободу. „По суті трансформація промислового
концерну в структуру з менш жорсткими адміністративними
функціями породила фінансово�промислову групу як окреме
нове явище в ринковій економіці” [39, с. 336].

При входженні у ФПГ і холдинги банки сподіваються, що в
їх рамках налагодять дієвий контроль менеджменту, грошових
потоків, оборотів по рахунках, і тоді вірогідність повернення
виданих кредитів стане значно вищою, ніж при кредитуванні
зовнішніх позичальників. Акціонерний контроль над підприє�
мствами деякі банки розглядають як можливість розширити
свій вплив на ринках лізингових, факторингових, страхових та
інших фінансових послуг. Криза неплатежів на внутрішньому
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ринку підвищє для банків привабливість співпраці з експорт�
ними підприємствами [102].

Завдяки ФПГ стало можливим зменшення потреб
підприємств в обігових коштах, зниження собівартості і ціни
продукції на внутрішньому ринку, концентрація тимчасово
вільних грошових коштів, ліквідація неплатежів, залучення інве�
стицій за рахунок власних ресурсів учасників, емісії цінних
паперів, кредитних ресурсів та державної підтримки [21].

Можна вважати, що основна ідея створення ФПГ –це
відтворення ринкового аналога колишніх науково�виробничих
об’єднань у складі головної організації і підприємств, які адмін�
істративно їй підпорядковувалися. Про роль таких об’єднань в
економіці СРСР свідчить той факт, що з 209 товарних груп
промислової продукції, які вироблялися в СРСР, 109 створю�
валися на 2�3 підприємствах. Історичний досвід СРСР показав
переваги крупних об’єднань промислового і фінансового капі�
талу, що створюються для досягнення публічно�правових цілей,
діяльність яких ефективно регулюється відповідними держав�
ними органами [69].

За допомогою таких об’єднань усувається багато негативних
моментів в економіці, що утворилися в результаті руйнування
господарських зв’язків. В першу чергу об’єднання дозволяє
поліпшити координацію і регулювання діяльності підприємств,
що входять до його складу. Тому можна припустити, що в най�
ближчій перспективі в українській економіці банки братимуть
активну участь у формуванні ФПГ, сприятимуть акумуляції
значних фінансових ресурсів.

У статті А. Загороднього „Банк у структурі промислово�
фінансової групи” з посиланням на законодавство України заз�
начено, що ФПГ – це об’єднання, до складу якого можуть вхо�
дити промислові, сільськогосподарські підприємства, банки,
наукові і проектні установи та організації всіх форм власності,
метою яких є отримання прибутку [92].

Також посилаючись на законодавство, М Галянтіч, В Мах�
інчук у статті „Промислово�фінансові групи в Україні: пробле�
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ми статусу та правового регулювання діяльності” відмічають, що
ФПГ – це об’єднання рівноправних підприємств із збережен�
ням статусу і свободи вибору діяльності. Основним завданням
ФПГ в Україні є збереження технологічних ланцюжків, а ніяк
не передача продукції з одних рук в інші, тобто не отримання
прибутку. При цьому „Закон про ПФГ в Україні” допускає зак�
ріплення технологічних зв’язків в промисловості, без провідної
ролі банківського капіталу. В законі не передбачена необхідність
залучення банківського капіталу в промисловість, але наявність
лише одного банку у складі групи є обов’язковою умовою [56].

Приклади побудови ФПГ розглядають Костюк О.М., Костюк
О.В. в статті „Роль і місце комерційних банків у структурі фінан�
сово�промислових груп України”. Як приклад вони наводять
схему ФПГ, що створена на базі АКБ „Фінанси і кредит” [132].
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Рис 6.2.2. ФПГ АКБ „Фінанси і кредит”
В структурі ФПГ банки виконують функції фінансового

центру, зокрема відкриття і ведення рахунків, організацію роз�
рахунків, залучення і розміщення коштів, видачу гарантій. Дру�
горядними функціями банку, в залежності від потреб учасників
ФПГ можуть бути: інвестиційна і портфельна діяльність на ко�
ристь групи; допомога в організації і проведенні емісійної діяль�
ності підприємств – учасників ФПГ; організація і проведення
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взаєморозрахунків; здійснення трастових, лізингових і факто�
рингових операцій; фінансування інноваційної діяльності, на�
дання інформаційних послуг [20].

Необхідними передумовами активної участі банку в ство�
ренні і становленні групи є [292] :

– по�перше, високий кадровий потенціал банку, що дозво�
ляє забезпечити безпосередню і активну участьйого фахівців в
процесі розробки концепції створення ФПГ і необхідних нор�
мативних актів;

– по�друге, потенційна можливість отримати пільги в рам�
ках державної програми підтримки ФПГ, зокрема зниження
норм обов’язкового резервування та інших нормативів.

У вітчизняній практиці основним чинником, який стримує
розвиток ФПГ з участю банків, незважаючи на наявність пев�
них кадрових проблем у банківській системі, є політика держа�
ви.

Цивільний кодекс України розробив основи правового ре�
гулювання створення і діяльності ФПГ, але у Законі і Поло�
женні про ФПГ не передбачені дієві пільги, які б заохочували
суб’єктів господарювання до створення і реєстрації таких об�
’єднань [69].

Так, промислове підприємство, що стає головним в промис�
лово�фінансовій групі, втрачає право на будь�які пільги з опо�
даткування, які воно мало або може мати відповідно до чинно�
го законодавства України. Натомість в Законі пропонуються
пільги, пов’язані із звільненням від сплати вивізного і ввізного
митного збору, а також митного збору у разі експорту і імпор�
ту проміжної продукції.

У зв’язку з цим К.І. Старовоїт у статті „Взаємодія банківсь�
кого та промислового капіталу у складі промислово�фінансової
групи” відмічає, що Закон “Про ПФГ в Україні” був прийня�
тий передчасно, оскільки його зміст не відповідає нинішнім
економічним реаліям. Можна сказати, що для створення ФПГ
в середині 90�х років, коли приймався цей закон, ще не скла�
лися необхідні економічні передумови. Не було достатньо кап�
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італізованих банків, які б фінансували підприємства�гіганти з
80 % амортизацією основних фондів, і головне – не було чітко�
го розуміння організаційно�правових форм взаємозв’язків все�
редині ФПГ [248].

Формування фінансово�промислових груп стало можливим
тоді, коли розпочався процес приватизації. Однак фінансові
установи більшості ФПГ утримувалися від активного інвесту�
вання підприємств своїх груп через можливий перегляд резуль�
татів приватизації. Крім того, інвестиційний проект не забезпе�
чує прибутковість вищу від ставки рефінансування, а
нестабільна соціально�економічна ситуація часто зводить
вірогідність повернення кредиту до нуля.

Наступний чинник стримування розвитку ФПГ – заборона
на володіння банками більше 10% акцій промислових
підприємств. Водночас законодавством Україні на банки – учас�
ники ФПГ не поширюється обмеження щодо внесків у статутні
капітали інших підприємств і організацій в частині інвестуван�
ня коштів в розробку, розвиток і модернізацію виробництва
кінцевої або проміжної продукції. Придбані банками корпора�
тивні права власності та інші майнові права в цих випадках збе�
рігаються за банками після реорганізації або ліквідації ФПГ [248].

Все це призводить до того, що у деяких ФПГ інтереси
банків були спрямовані на „вичавлювання” ресурсів, що зали�
шилися на підприємствах.

Обмеженням щодо організації ФПГ в Україні вважається
можливість створення міжнародної групи тільки на основі
міжнародного договору з дозволу Верховної Ради України [92].

На даний час укладено договір між урядами України і Росії
щодо приводу створення ФПГ „Міжнародні авіамотори” і до�
говір про створення транснаціональної фінансово�промислової
групи із забезпечення експлуатації і ремонту авіаційної техні�
ки країн – учасниць СНД [56].

Г. Куліш у статті „Створення фінансово – промислових груп
в Україні” наводить чинники, що гальмують створення ФПГ в
Україні:
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– можливість створювати ФПГ тільки для реалізації держав�
них програм розвитку виробництва, яка призвела до того, що
вони фактично створюються, але не реєструються;

– небажання допускати крупні іноземні банки до контро�
лю над діяльністю ФПГ, наприклад, російські „Онексимбанк”,
„Менатеп” та ін.

– вимоги щодо мінімального обсягу реалізації кінцевої про�
дукції. Цей обсяг повинен бути еквівалентним 100 млн. дол. за
рік, починаючи з другого року після створення ФПГ. За проек�
тами, що вже діють, цей поріг доведено до 50 млн. дол. [147].

Формування ФПГ на рівні країн СНД ускладнюється:
відсутністю основних понять, пов’язаних з діяльністю груп і
єдиного механізму входження учасника (нерезидента) до скла�
ду; різними формами і системами бухгалтерського обліку, які
не дозволяють на практиці вести консолідований баланс ФПГ.

Проте є багато випадків придбання зарубіжними фінансо�
во�промисловими групами власності на території України з
інвестиційних мотивів. Один з таких випадків пов’язаний з
діяльністю ФПГ АКИБ “Укрсиббанк” (Рис. 6.2.3.) [132].

Проблемами розвитку ФПГ є: полягає у дефіцит практич�
ного досвіду; недостатня координація різних відомств, які відпо�
відають за дотримання державних і приватних інтересів;
відсутність аналізу невикористаних можливостей в процесі
функціонування українських ФПГ. Тому необхідно активізува�
ти роботу з підготовки основних законів і положень щодо фор�
мування ФПГ і використання їх інноваційно�інвестиційного
потенціалу [144].

О. Дзюблюк труднощі інтеграції банківського і промислово�
го капіталів пов’язує з макроекономічними і мікроекономічни�
ми проблемами організації кредитних операцій банків в період
ринкових перетворень економіки. Макроекономічні аспекти по�
в’язані з темпами інфляції, невизначеністю перспектив розвит�
ку економіки і динаміки цін, диспропорціями в розвитку різних
галузей економіки. Мікроекономічні чинники, які проявляють�
ся на рівні організації кредитних відносин, пов’язані з необхідн�
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істю дотримання базових принципів кредитування (зворотність,
терміновість, платність, забезпеченість, цільове використання) як
обов’язкової умови належної віддачі від банківського капіталу за
результатами обороту промислового капіталу.
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Рис. 7.2.3. Приклад придбання фінансово�промисловою групою
власності на території України.

Вирішення проблеми інтеграції банківського і промислово�
го капіталів О. Дзюблюк пропонує розглядати в контексті ак�
тивізації кредитного обслуговування підприємств реального
сектора комерційними банками [76].
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Через зазначені проблеми, за 10 років незалежності в Ук�
раїни створено і юридично оформлено тільки одну промисло�
во�фінансову групу „Титан”. Головним підприємством цієї гру�
пи стало державне акціонерне підприємство „Титан”,
основними учасниками – АКБ „Форум”, ВАТ „Гірхімпром”,
Сумський державний науково�дослідний інститут мінеральних
добрив і пігментів „МІНДІП”, ТОВ Виробничо�комерційна
фірма „Велта”, науково�дослідний інститут забезпечення і агло�
мерації руд чорних металів ВАТ „Механчормет”. ПФГ „Титан”
має могутнє індустріальне ядро. Науковий потенціал представ�
лений трьома науковими установами. Фінансово�інвестиційна
складова групи має підлеглий характер. Інвестиційні можли�
вості АКБ „Форум” досить обмежені [147].

Якщо ФПГ формується з ініціативи банку, то підбір учас�
ників повинен здійснюватися за такими критеріями:

– потребою банку в диверсифікації діяльності і нарощуванні
клієнтської бази для розрахункового�касового обслуговування;

– наявністю власного фінансового потенціалу і конкурент�
них переваг, з допомогою яких можна забезпечити контроль і
довгострокову співпрацю з учасниками ФПГ;

– відпрацьованою стратегією спільної діяльності в рамках
групи на основі обліку сукупних інвестиційних пропозицій з
боку потенційних учасників і їх реальної ефективності;

– наявністю концепції формування ФПГ, забезпечення її по�
стійними джерелами інвестицій з оцінкою частини вкладень бан�
ку та інших фінансових структур в капітал учасників групи, час�
тини прибутку підприємств, що використовується для збільшення
фінансового потенціалу як результату спільної діяльності.

Якщо ФПГ формується з ініціативи промислового підприє�
мства, то створення такої групи передбачає наявність:

– основної або значної частини конкурентоздатного виробни�
чого потенціалу на підприємстві, яке є ініціатором створення ФПГ;

– інтелектуального потенціалу, який може бути реалізова�
ний при створенні ФПГ і забезпечить додатковий обсяг про�
дажів на внутрішньому і зовнішньому ринках;
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– високий рівень попиту на нинішні і перспективні товари,
які виробляють підприємства групи [35].

Комерційні банки, що беруть участь у ФПГ, в цілому, мож�
на розподілити на 3 групи [102]:

1) крупні комерційні банки, які віддають перевагу перспек�
тивним галузям. Їх керівництво зверне свою увагу на групу,
якщо до неї будуть входити експортноорієнтовані підприємства
або монополісти. Вони є реальними учасниками групи і вико�
нують весь спектр функцій, які властиві таким інститутам, – від
розрахункових операцій до розміщення акцій на фондовому
ринку і обслуговування кредитів членів групи;

2) банки, функції яких зводяться до посередницьких операцій
у фінансових потоках між учасниками ФПГ і сторонніми орган�
ізаціями. Великих фінансових вкладень у виробництво такі бан�
ки не роблять, а обмежуються короткостроковим кредитуванням;

3) дрібні банки, які є регіональними або дочірними віднос�
но інших членів групи. Функції цих кредитно�фінансових ус�
танов досить номінальні і в кращому випадку зводяться до роз�
рахункових. До ФПГ вони запрошуються тільки тому, що для
офіційної реєстрації ФПГ в ній повинен бути банк.

Як наголошує Є.Бесараб у статті „Роль банку у формуванні
інвестиційних ресурсів ФПГ”, завдання банку – учасника ФПГ
виходить за рамки касового обслуговування членів групи. Це
може бути пошук і підбір фінансових інструментів, які макси�
мально задовольняють запити підприємств – членів групи, до�
помога при підготовці і проведенні емісій, авалювання і акцеп�
тування цінних паперів ФПГ, проведення трастових операцій,
залучення інвестицій, зокрема іноземних, і надання гарантій
партнерам. Роль банківських структур в організаційній схемі
ФПГ полягає у виконанні функцій фінансового центру групи.
Входження до складу ФПГ є для банку одним із методів досяг�
нення фінансової стабільності з урахуванням можливостей
розширення діяльності [20].

Роль універсального банку як головного фінансового аген�
та при здійсненні основних операцій ФПГ визначається масш�
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табами банківських операцій. Так, біржова вартість банківських
активів в 1000 найбільших ФПГ світу складає 1,4 трлн. дол.
США, що в 2 рази перевищує показники системи телекомуні�
кацій, яка є наступною за банківською [41].

У складі ФПГ банки мають можливість:
� збільшити ресурсну базу за рахунок розширення клієнтури;
� залучити максимальну кількість ресурсів за рахунок

відкриття розрахункових рахунків всіх підприємств – членів
групи при відсутності необхідності пересилати гроші з корес�
пондентського рахунку при розрахунках між підприємствами
– членами групи;

� підвищити рівень кредитоспроможності і повернення кредитів;
� сформувати кредитний та інвестиційний портфелі з низь�

ким ризиком;
� збільшити ступінь участі в інвестиційних проектах влас�

них клієнтів;
� підвищити рівень інформованості про фінансовий стан,

рух коштів і очікувані платежі клієнтів [20].
Негативними сторонами створення і функціонування ФПГ

вважаються такі: складний централізований контроль і управл�
іння підприємствами групи; неможливість ведення єдиного
обліку підприємств групи; можливі зловживання домінуючої
сторони; високий ризик виникнення монополій. Але при всіх
недоліках досягнення кінцевого позитивного результату забез�
печується за рахунок істотного розширення функцій банку,
який здійснює свою діяльність в рамках фінансового�промис�
лової групи. Банк і група досягнуть кращих результатів роботи
завдяки партнерству, а не тоді, коли сподіватимуться, що ФПГ
автоматично зміцниться, знайшовши собі надійний банк [248].

В Україні функціонує велика кількість неформальних про�
мислово�фінансових груп. Однією з них є група до складу якої
входять компанія „Київміськбуд” і АКБ „Аркада”, які беруть
участь в реалізації житлових проектів.

У Києві в 1994 році було створено Об’єднання „Корал”, до
складу якого входили виробничі, торгові підприємства та ко�
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мерційний банк з аналогічною назвою. У Донецьку на базі кор�
порації „Антон” і банку „Капітал” була створена група, до скла�
ду якої входили виробничі та інші підприємства, а також стра�
хова компанія „Антон” [147].

Більшість українських банків є розрахунковими центрами
певних промислових структур, у зв’язку з чим їх діяльність
можна розглядати як частину стратегії розвитку саме таких
груп.

Аналізуючи формування в Україні промислових інвестицій,
а також участь у холдингах, можна виділити такі структури як
Приватбанк, “Аваль”, Вабанк, “Фінанси і кредит”, “Гарант” та ін.
До складу промислово�фінансових груп компаній, пов’язаних
між собою відносинами власності входять: Укрсоцбанк, Украї�
нський кредитний банк, “Аркада”, Приватбанк, Правекс�банк,
“Гарант” і ін. Найбільш відомими українськими прикладами
об’єднання банківського і промислового капіталів є групи “При�
ват”, “Інтерпайп”, “System Capital Management”, Укрсиббанк.

С.В. Иванов в статті „Участь комерційних банків у створенні
та функціонуванні холдингів” відмічає, що групи, які очолюють
крупні банки, мають найбільшу економічну ефективність. Але
такі групи складають не більше 5 % від усіх підприємств�учас�
ників ФПГ. При цьому вони забезпечують близько 41 % сукуп�
ного товарообороту. Решта – це групи із слабкими, “кишенько�
вими” банками, так звані “індустріальні” ФПГ. Роль банку в них
зводиться до забезпечення формальної реєстрації групи або до
забезпечення розрахункових операцій [102].

О.М. Костюк., О.В. Костюк виділяють такі критерії оцінки
діяльності ФПГ України: ступінь інтеграції бізнес�структур,
якими є ФПГ; ступінь диверсифікації діяльності бізнес�струк�
тур всередині ФПГ; ступінь незалежності від фінансової стаб�
ільності банку. Далі в робиться висновок про те, що місце бан�
ку і стратегічний підхід до побудови ФПГ залежать від мотиву
створення групи, від обраної галузі і масштабу її діяльності.
Оцінка місця і ролі банку в складі ФПГ дається на прикладі
діяльності українських фінансово�промислових груп [132].
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ФПГ “Фінанси і кредит”. Діяльність групи підпорядкована
інтересам АКБ “Фінанси і кредит”, який має статус фінансово�
го центру об’єднання. При цьому домінуючий спекулятивний
мотив придбання власності поєднується з диверсифікованою
інтеграційною структурою.

До складу ФПГ входять підприємства енергетичної, мета�
лургійної і хімічної галузей. Однак дана група не прагне до вер�
тикальної інтеграції ні в одній з них. Крім того, ФПГ постійно
бере участь в конкурсах з продажу державних пакетів акцій
найбільш перспективних підприємств, не маючи при цьому
перспективних програм розвитку підприємств, які виставля�
ються на конкурс.

Фінансова потужність цієї ФПГ в основному залежить від
ВАТ “Полтавський ГОК”.

ФПГ “Приват – Інвест”. До групи входить КБ “Приват�
банк”. У структурі групи він є ядром, але на відміну від АКБ
“Фінанси і кредит” його інтереси не є пріоритетними для гру�
пи. Банк використовується лише як потужний генератор фінан�
сових ресурсів для підприємств групи.

Мета діяльності цієї ФПГ – освоєння різних галузей еконо�
міки. Група має свої інтереси в нафтохімічній, харчовій, мета�
лургійній промисловостях.

Відносно стратегічного підходу до формування групи, то
ФПГ повністю інтегрована в нафтохімічній галузі. Вона володіє
29 % статутного фонду ВАТ “Укрнафта”, контролює ВАТ “На�
фтохімік Прикарпаття” і ЗАТ “Надвірянський НПЗ”, до скла�
ду яких входять численні АЗС на території Дніпропетровської,
Хмельницької, Донецької, Луганської, Запорізької, Одеської
областей.

Придбавши ВАТ “Марганецький ГЗК” та ВАТ “Орджонік�
ідзевський ГЗК”, ФПГ монополізувала добування і переробку
марганцевих руд на території України.

Часткова інтеграція спостерігається в чорній металургії: гру�
па зосередила понад 30 % потужностей підприємств, які
здійснюють збагачення руд чорних металів – ВАТ “Інгулець�
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кий ГЗК” (19 %), ВАТ “Південний ГЗК” (12,43 %). Кінцева про�
дукція виготовляється на ВАТ “Металургійний завод імені
Петровського”.

Окрім цього, ФПГ нарощує діяльність у сфері торгівлі, хар�
чової промисловості, зв’язку.

ФПГ АКІБ “УкрСиббанк”. Фактичними власниками ФПГ є
резиденти Російської Федерації, інтереси яких таким чином
представлені на території України. Щодо місця банку в струк�
турі ФПГ, то він здійснює посередництво при проведенні
фінансових операцій.

Мотив придбання власності – інвестиційний. Група має
намір зміцнити позиції російських інвесторів в кольоровій ме�
талургії, нафтохімічній промисловості, а також з мобільного
зв’язку на території України.

Щодо стратегічного підходу при формуванні групи, то ФПГ
цілком інтегрувала виробничий процес в нафтохімічній галузі,
а також в кольоровій металургії. Крім того, група освоює чорну
металургію (ВАТ “Північний ГЗК”), банківську діяльність (АКБ
“УкрСиббанк”, АКБ “Надра”), автомобілебудування (ВАТ “Ро�
сава”), а також мобільний зв’язок (Київстар GSM).

Завдяки досить диверсифікованому інвестиційному порт�
фелю група піддається постійному впливу з боку конкурентних
сил. Цим пояснюється наявність зон потенційних конфліктів з
іншими ФПГ.

Діяльність ФПГ АКІБ “УкрСиббанк” найбільш ефективна.
Група оптимально інтегрована в кольоровій металургії і нафто�
переробці. Тут вона має сильні позиції завдяки сильним інвес�
тиційним мотивам. Крім того, ФПГ здійснює ефективні дії з
диверсифікації своєї діяльності, а також не залежить від фінан�
сової стабільності банку.

ФПГ “Індустріальний Союз Донбасу”. Найбільшою за розм�
ірами і впливом у гірничо�металургійному комплексі (ГМК)
України є ФПГ “Індустріальний союз Донбасу” (ІСД). Група
була заснована в Донецьку у 1995р. Балансова вартість сукуп�
ного пакету цінних паперів, які підконтрольні підприємствам
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групи на 1 січня 2003 р. складала 9,48 млрд. дол. Фактичними
власниками ФПГ є резиденти України.

Слід зазначити, що в класичному розумінні, ІСД це не
фінансово�промислова група, оскільки в її складі немає жодно�
го банку. ВАТ “Донгорбанк” відіграє лише допоміжну роль –
через нього проводяться розрахунки цієї групи.

Вітчизняні банки сьогодні не в змозі якісно обслуговувати
потреби масштабного бізнесу “ІСД”. Обсяги і вартість кредитів,
які надає вітчизняна банківська система, не дозволяють корпо�
рації якісно виконувати свої зобов’язання. Так, виручка від
реалізації продукції і послуг ФПГ “ІСД” в 2003 р. склала близь�
ко 8 млрд. дол. Фінансування діяльності підприємств групи
здійснювалося за рахунок власних доходів ФПГ і попередньої
оплати продукції. Це, з одного боку, вигідно тому, що корпора�
ція не потрапляє у фінансову залежність від банківських уста�
нов. Але успішно функціонувати тривалий період, використо�
вуючи тільки власні ресурси, велика група компаній в умовах
сучасної економіки навряд чи зможе.

Сфера інтересів групи “ІСД” поширюється на металургійну
галузь. За даними Державного комітету статистики, у І півріччі
2003 р. Підприємства групи виробили 58 % металургійної про�
дукції України. 74 % цього обсягу відправлено на експорт.

Стратегічний підхід при створенні групи – це найбільша
інтеграція виробничого процесу в металургійній галузі з одно�
часним формуванням замкнутого виробничого циклу “вугілля�
кокс�метал”, незначна диверсифікація в харчову промисловість,
виробництво слабкоалкогольних напоїв, страхування та інші
галузі народного господарства [132].

Проблеми, які виникають при створенні і функціонуванні
фінансово�промислових груп, а також в процесі інтеграції бан�
ківського і промислового капіталу стимулюють їх теоретичне
осмислення і вирішення в умовах сучасної національної прак�
тики. Ця практика схожа на практику інших країн, в яких за�
конодавство в певні періоди створювало перепони для розвит�
ку фінансово�промислових груп або уповільнювало цей процес
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(заборона банкам володіти акціями промислових підприємств,
антитрестова політика, підвищення рівня прогресивного опо�
даткування). Сьогодні українське законодавство, яке регулює
створення і діяльність фінансово�промислових груп, створює
очевидні бар’єри для активного формування таких структур
[40].

Для підвищення рівня розвитку ФПГ і ступеня їх впливу
на інвестиційну діяльність необхідно:

– визначити ступінь участі кожного комерційного банку в
діяльності ФПГ України;

– зосередити увагу на вдосконаленні процесу моніторингу
комерційних банків, які входять в структуру ФПГ;

– удосконалити методи регулювання діяльності комерцій�
них банків, які входять до складу ФПГ, враховуючи при цьому
роль і місце банку в структурі групи;

– удосконалити план переходу України на нові стандарти
оцінки ризиків і банківського нагляду з урахуванням ролі і
місця комерційних банків в структурі ФПГ;

– врахувати ініціативу щодо направлення представника
Національного банку у провідні банки України. До списку
банків, де постійно знаходитиметься службовець з нагляду від
НБУ, слід включити також банки, які входять до ФПГ [132].

Через відсутність реальної законодавчої підтримки банки і
промислові підприємства не вважають за доцільне об’єднува�
тися у фінансово�промислові групи, а реально існуючі ФПГ не
заявляють офіційно про своє існування. У зв’язку з цим, основ�
ним завданням держави в галузі економіко�правових відносин
повинне стати удосконалення і розширення існуючої законо�
давчої бази, яка б регулювала поточну діяльність фінансово�
промислових і комерційних банків, що входять до їх складу.
Адже тільки концентрація капіталу може бути тим засобом,
який сприятиме інноваційному розвитку економіки [248].

Пріоритетними завданнями повинні бути проектування і
формування ФПГ, що забезпечать підвищення зацікавленості
фінансово�комерційних структур щодо інвестування коштів в
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стабілізацію і підйом виробництва, задоволення і стимулюван�
ня платоспроможного попиту. Для проведення спільної діяль�
ності, створення конкурентного ринкового середовища і про�
тидії формуванню економічних монополій необхідне
об’єднання інтересів великих і дрібних виробників [273].

У більшості дрібних банків сьогодні немає джерел для знач�
ного збільшення капіталу. Такі банки отримують незначні при�
бутки і мають обмежені можливості для залучення субордино�
ваного боргу. Одним з реальних шляхів вирішення цієї
проблеми є об’єднання невеликих банків у великі фінансово�
кредитні установи і ФПГ із значним капіталом, які зможуть
надавати клієнтам широкий спектр банківських послуг і стати
гарантом збереження їх коштів. Об’єднання банків просто не�
обхідний процес. Навіть у здорових європейських банківських
системах відбувається злиття банків. В Україні ще майже по�
ловина банків “нездужають”. В результаті вони або будуть при�
єднані до могутніших структур, або викреслені з Реєстру банків.

Тому, виключно важливе значення для подальшого розвит�
ку вітчизняної банківської системи набуває підвищення рівня
концентрації банківського капіталу на основі створення банкі�
вських об’єднань, банківських корпорацій і банківських холдин�
гових груп, що зафіксовано в Положенні про порядок створен�
ня і державної реєстрації банківських об’єднань, затвердженому
ухвалою Правління Національного банку України в 2001 р.

За умови успішного об’єднання банків слід чекати стабілі�
заційного ефекту, підвищення рівня капіталізації банківської
системи і початку нового етапу в розвитку банківської систе�
ми України.

Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте передумови формування фінансово�промисло�

вих груп.
2. Оцініть значення фінансово�промислових груп для економіки

країни.
3. Проаналізуйте позитивні та негативні моменти участі банку у

фінансово�промислових групах.



553

Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

4. Визначте необхідні передумови участі банку в створенні і станов�
ленні фінансово�промислових груп.

5. Назвіть та розкрийте функціїї банку у фінансово�промислових
груп

6. Назвіть та охарактеризуйте критерії створення фінансово�промис�
лових груп з ініціативи банку та з ініціативи промислового
підприємства

7. Проаналізуйте проблеми статусу та правового регулювання діяль�
ності фінансово�промислових груп

8. Охарактеризуйте чинники, що гальмують створення фінансово�
промислових груп в Україні

9. Визначте шляхи підвищення рівня розвитку фінансово�промис�
лових груп і ступеня їх впливу на інвестиційну діяльність.
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Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
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Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
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Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
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Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
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Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
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�9�� � "�������# 1914,00         1478,59 

У банку для формування кожного активу використовують�
ся визначені для них джерела ресурсів. Не спостерігається бра�
ку капіталу для покриття недоходних активів, капітал повністю
забезпечує вкладання у цінні папери та бере участь у форму�
ванні портфеля кредитів юридичним особам. Крім капіталу
(425,42 млн. грн.) у фондуванні портфеля кредитів юридичних
осіб  використовуються строкові вклади юридичних осіб �
1085,44 млн. грн., строкові вклади фіз. осіб � 1179,35млн. грн.,
інші пасиви � 444,57 млн. грн., вклади до запитання � 1478,59
млн. грн.
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Короткий економічний словник

Адаптивна поведінка банківської системи – властива їй
функція саморегуляції. Чинники, що визначають можливості
банківської системи до саморегуляції, – це ступінь незалежності
і методи роботи центрального банку, структура організації і
ступінь розвиненості мережі комерційних банків, зокрема іно�
земних, здатність комерційних банків регулювати свої витра�
ти, наявність або відсутність традицій у банківській справі.

Адміністративний контроль – комплекс заходів і стандарт�
них процедур, які забезпечують виконання положень, що регу�
люють діяльність структурних підрозділів банку, його співроб�
ітників і порядок операцій, які проводяться.

Акредитив – це зобов’язання банка провести за доручен�
ням і відповідно до вказівок клієнта оплату платіжних доку�
ментів постачальника в межах визначеної суми і терміну, при
представленні в банк обговорених документів. Зобов’язання
банку по акредитиву є самостійним і не залежить від право�
відносин сторін за комерційним контрактом.

Активна поведінка банківської системи – зміна навколиш�
нього середовища згідно з її потребами.

Активні операції – операції з розміщення мобілізованих
комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції,
основні фонди, товарно�матеріальні цінності.

Активні операції – розміщення банками наявних у їх роз�
порядженні коштів з метою одержання доходу та забезпечен�
ня ліквідності.

Акціонерний капітал – засоби акціонерного товариства, ут�
ворені шляхом об’єднання багатьох індивідуальних капіталів,
розширення масштабів акціонерної компанії завдяки капіталі�
зації частини прибутку також залучення частини коштів вклад�
ників через механізм продажу акцій та облігацій.

Аналітик – спеціаліст, який володіє методикою та навичка�
ми економічного аналізу, здійснює такий аналіз та готує рекомен�
дації для менеджерів щодо прийняття управлінських рішень.
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Андерайтинг – діяльність, що передбачає надання послуг
емітенту з розміщення цінних паперів.

Арбітражні операції – відкриття валютним дилером спеку�
лятивної валютної позиції за рахунок банку з метою одержан�
ня прибутку при зміні валютного курсу.

Балансова вартість – вартість, за якою актив відображаєть�
ся у звітності власника.

„Банки усередині банку” – модель, яка визначає декілька
„центрів ліквідності�прибутковості” усередині самого банку, що
використовуються для розміщення ресурсів, які залучає банк з
різних джерел.

Банківська інфраструктура – рейтингові, консалтингові і
кадрові агентства, науково�дослідницькі інститути, розрахункові
центри, що діють в цілях підвищення інформованості суспіль�
ства і зниження ризикованості банківської діяльності.

Банківський кредит – основна форма кредиту, що відіграє
макроекономічну функцію стимулювання розширеного відтво�
рення (шляхом або перерозподілу вільних коштів, або кредит�
ної емісії), постійно орієнтується на задоволення потреб своїх
клієнтів�вкладників і клієнтів�позичальників.

Банк@контрагент – банк, у якому відкрито рахунок іншого
банку.

Банківський маркетинг – частина системи банківського
управління, направлена на задоволення запитів клієнтів і отри�
мання прибутку шляхом реалізації на ринку банківських про�
дуктів, що враховують тенденції розвитку ринку, за допомогою
управління активами і пасивами, доходами і витратами,
ліквідністю балансу банку, рівнем ризику його операцій.

Банківська послуга – це діяльність банку, направлена на
задоволення потреби клієнтів у прирості ресурсів, отриманні
додаткових ресурсів, проведенні розрахунків, зберіганні й інфор�
маційному забезпеченні.

Банківський продукт – це те, що клієнт насправді набуває у
банку. Якщо банківська послуга – це абстрактна категорія, то
банківський продукт – це конкретніша категорія. Так, наприк�



569

Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

лад, кредитна послуга знаходить своє вираження в таких банк�
івських продуктах, як кредитна лінія, овердрафт, іпотечний
кредит та ін.

Банківська система – сукупність різних видів банків і бан�
ківських інститутів в їх взаємозв’язку, що існує в тій чи іншій
країні в певний історичний період.

Банківський менеджмент – це сукупність фінансового ме�
неджменту і управління персоналом.

Банківська технологія – порядок або послідовність
здійснення банківських операцій. Організаційна технологія
обумовлена організаційною структурою банку, технічна техно�
логія – забезпеченість оргтехнікою, програмним забезпеченням
т. ін.

Бек@офіс – операційний підрозділ, що виконує розрахунки
по грошових коштах / цінних паперах відповідно до укладених
фронт�офісом угод; здійснює первинний контроль бланків до�
говорів; приймає і перевіряє підтвердження операцій; готує
управлінську звітність по виконаних операціях; контролює дот�
римання лімітів і надає інформацію для бухгалтерії; веде
внутрішній облік по операціях з цінними паперами; перевіряє
операції на відповідність лімітам; контролює ризик.

Бізнес@процес – специфічно впорядкована в часі і просторі
сукупність робіт і завдань, з вказівкою початку і кінця, точним
визначенням входу і виходу, що призначена для створення
споживчої цінності

Бізнес@план банку – документ, що визначає стратегічну
лінію розвитку банку і конкретні проміжні цілі в рамках реалі�
зації даної стратегії.

Бухгалтерський контроль – впорядкована система методів
і процедур бухгалтерського обліку, що дозволяють правильно
відображати результати фінансово�господарської діяльності
банку і своєчасно попереджати можливі порушення.

Бюджет фірми – остаточний вартісний вираз усіх інших
планів фірми. Це фінансовий план, який з одного боку є про�
гнозом рівня фінансових результатів, що можуть бути досягнуті
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фірмою, а з іншого боку – це норматив використання трудо�
вих, матеріальних і грошових ресурсів фірмою в цілому та її
підрозділами. Бюджет фірми включає такі основні блоки: кош�
торис витрат часу і матеріалів, кошторис капітальних витрат,
касовий бюджет (потоки готівки), кошторис доходів та витрат.

Валютне котирування – визначення курсу валюти або виз�
начення пропорцій обміну валют.

Валютна позиція – співвідношення вимог і зобов’язань бан�
ку в іноземній валюті. Якщо вимоги й зобов’язання збігаються,
валютна позиція вважається закритою, якщо не збігабться –
відкритою.

Витратний метод – метод, суть якого полягає у розподілі
доходів банку між його підрозділами пропорційно здійсненим
ними змінним витратам.

Віртуальні банки – виникли на базі сучасних комп’ютерних
і комунікаційних технологій. Це мікробанки, які дотримуючись
у своїй діяльності законів різних країн, можуть виконувати
широкий спектр банківських операцій в будь�якій точці земної
кулі, існуючи повністю в кібернетичному просторі.

Вклади до запитання – внески з попереднім повідомленням
банку про намір зняти гроші з рахунка (за умови, що термін
повідомлення не перевищує одного місяця).

Власні ресурси – фонди, які створюються банками для за�
безпечення фінансової стійкості, комерційної і господарської
діяльності, а також прибуток поточного і минулого років.

Власний капітал брутто – сума усіх фондів і нерозподіле�
ного прибутку по балансу.

Власний капітал нетто – капітал брутто мінус вкладення в
господарську діяльність інших підприємств, витрати майбутніх
періодів і збитки.

Внутрішній контроль – це процес, який здійснюється най�
вищим органом підприємства, що визначає його політику, уп�
равлінським персоналом вищого рівня і всіма іншими співроб�
ітниками, достатньою і виправданою мірою забезпечує
досягнення підприємством таких цілей:
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1. Виробнича і фінансова ефективність операцій.
2. Достовірність фінансової звітності.
3. Дотримання законодавства і вимог контролюючих органів
Внутрішньофірмове планування – вибір кращих шляхів до

досягнення мети; визначення внеску кожного підрозділу у до�
сягнення загальної мети; об’єднання діяльності різних
підрозділів у досягненні її мети.

Глобалізація – це об’єднання ринків окремих товарів, що
виробляються транснаціональними. Це процес перетворення
всесвітнього господарства в єдиний ринок товарів, послуг, фак�
торів виробництва.

Госпрозрахунок на підприємстві – стимулювання зростан�
ня ефективності й інтенсифікації виробництва. Вирішення цьо�
го завдання здійснюється шляхом економічного стимулювання
апарату управління, що виражаються у преміюванні керівних
працівників за виконання і перевиконання плану за основни�
ми показниками господарської діяльності: прибуток і рента�
бельність, обсяги реалізації, продуктивність праці тощо.

Депозит – гроші або цінні папери, внесені до банку підприє�
мствами та громадянами на зберігання.

Диверсифікація джерел доходів банку – універсалізація
діяльності банків з урахуванням нових послуг, підвищення
якості операційної діяльності і ризик�менеджменту.

Диверсифицированность активів – характеризує розподіл
ресурсів банку по різних напрямках розміщення, рівень захи�
щеності вкладень від зміни ринкової кон’юнктури і кредитосп�
роможності позичальників.

Дивізіональна структура банку – ґрунтується на організації
продажів, направлених на певну категорію споживачів, на пев�
ний географічний регіон, або на управління всіма операціями
в рамках певного банківського продукту в рамках одного „див�
ізіону”.

Дескриптивні моделі – носять описовий характер і найчас�
тіше використовуються для аналізу фінансового стану банківсь�
ких установ.
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Грошовий метал – благородний метал, за яким стихійно
закріплюється роль грошей як загального еквівалента. Володіє
специфічними властивостями (однорідністю, подільністю, пор�
тативністю), що робить його найбільш придатним засобом для
виконання функції грошей.

„Загальний фонд коштів” – модель об’єднання всіх ресурсів
і подальшого їх розподілу між тими видами активів, які вважа�
ються підходящими. У моделі „Загального фонду коштів” для
здійснення конкретної активної операції не має значення, з
якого джерела надійшли ресурси, доки їх розміщення сприяє
досягненню поставленої перед банком мети

Інкасація готівки – це переміщення її з кас підприємств і
установ до кас комерційних банків.

Інкасо – банківська операція, за допомогою якої при якій
банк за дорученням клієнта отримує плату за надіслані на його
адресу товари та надані послуги на основі грошових, товарних
та розрахункових документів.

Інтелектуальний капітал – система відносин економічних
суб’єктів з приводу раціонального і постійного його відтворен�
ня. Основні форми матеріалізації інтелектуального капіталу –
патенти, ліцензії, ноу�хау

Класифікація кредитів:
� кредити з максимальним ризиком;
– кредити з найменшим ризиком (некласифіковані кре�

дити);
– кредити з підвищеним ризиком;
– кредити, представлені як виняток з правил, тобто «нестан�

дарті кредити».
Кліринг – спосіб безготівкових розрахунків, заснований на

заліку взаємних вимог і зобов’язань сторін.
Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем

банку – коефіцієнт, що показує величину додаткових доходів
понад рівень доходності безризикового кредитного портфеля,
яку одержить банк в розрахунку на одиницю прийнятного кре�
дитного ризику.
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Комерційний банк – підприємство, яке здійснює професій�
не управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі і
виконує свої функції в економіці на законній підставі і під
юрисдикцією влади, яка забезпечує виконання відповідних за�
конів.

Контроль – послідовне виконання процесів, направлене на
пошук рішення, що забезпечує відповідність отриманих резуль�
татів установленим нормам.

Комплексний фінансово@економічний аналіз у банківській
сфері діяльності – сукупність методологічних положень, мето�
дичних прийомів, процедур і способів пізнання діяльності ко�
мерційного банку, заснованих на принципах системності, різно�
сторонності, багатофакторності дослідження, ієрархії
показників, багатокритеріальності оцінки, узгодженості і взає�
мообумовленості і направлених на виявлення резервів підви�
щення ефективності діяльності кредитної організації, розробку
економічно обґрунтованих рекомендацій щодо їх використан�
ня для досягнення стратегічної мети і завдань розвитку.

Крапка беззбитковості – мінімально припустимий доход,
при якому банк не отримає прибуток, але і не здобуде збитків.

МДД = Ру.по / ((Д – Ру.пер)/Д), де
МДД – мінімально припустимий доход;
Ру.по – умовно постійні витрати;
Ру.пер – умовно перемінні витрати;
Д – доход.
Кредитний портфель – сукупність банківських активів та

пасивів, а також сформована банком сукупність позичок.
Кредитний ризик – ризик, пов’язаний з непогашенням кре�

диту (основної суми боргу) та процентів боржником, є основ�
ним серед усіх інших банківських ризиків.

Крос@курс – співвідношенні між двома валютами, що вип�
ливає з їхнього курсу до третьої валюти.

Лихварський кредит – кредит, що виражається в наданні
грошей чи яких�небудь інших матеріальних цінностей під зас�
таву землі чи майна позичальника.
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Лістінг – внесення акцій компаній у список акцій, що коти�
руються на біржі.

Лізинг – довготермінова оренда, що реалізується шляхом
придбання банком устаткування, необхідного конкретному
підприємству, і передачі йому цього устаткування в довгостро�
кову оренду на умовах поетапного викупу з урахуванням амор�
тизації і лізингового відсотка.

Ліквідні активи – засоби, які легко реалізуються. Це дер�
жавні цінні папери, поточні рахунки, готівка, які не приносять
доходу у вигляді проценту.

Ліквідність банку – здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов’язань, визначається збалан�
сованістю між термінами і сумами погашення активів та терм�
інами і сумами виконання зобов’язань банку.

Лімітування – встановлення гранично допустимих розмірів
наданих кредитів, що дозволяє уникнути концентрації ризику.

Маржа – різниця між цінами товарів, курсами цінних па�
перів, процентними ставками, іншими показниками, застосо�
вується в торговій, біржовій, страховій та банківській практиці.

Маркетинг – комплексна система організації виробництва і
збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних
споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і про�
гнозування ринку, розробки стратегії і тактики поведінки на
ринку за допомогою маркетингових програм.

Метод прямого віднесення витрат – визначення безпосеред�
нього зв’язку між витратами і певними видами банківських
продуктів. Метод точний, але витратний, оскільки вимагає
відстежування і обліку всіх витрат на виробництво певного
продукту.

Метод розділення витрат – адміністративні та інші витра�
ти, які не можна розподілити безпосередньо на продукти, роз�
поділяються на підставі розрахунку певного показника, який
може варіюватися залежно від виду витрат. Цей метод перед�
бачає двохетапну процедуру, першим кроком якої є розподіл
усіх непрямих витрат між центрами витрат банку, а другим –
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віднесення цих витрат на вартість певних банківських про�
дуктів кожного окремого центру.

Мідл@офіс – це підрозділ, який взаємодіє з клієнтами
банку в частині підписання договорів на брокерське обслу�
говування та інших рамкових договорів, ухвалення дору�
чень клієнтів на здійснення операцій (купівлі�продажу, по�
повнення рахунків), надання звітів клієнтам. У деяких
випадках мідл�офіс може займатися розробкою методик
проведення нових банківських операцій, узгодженням нор�
мативних документів і типових форм з іншими підрозділа�
ми банку.

Місця виникнення витрат – це структурні підрозділи, по
яких організовується планування, нормування і облік витрат
виробництва для контролю і управління витратами виробни�
чих ресурсів та поглиблення господарського розрахунку. Щодо
процесу виробництва, то місця виникнення витрат можна кла�
сифікувати на виробничі обслуговуючі і похідні.

Міжбанківський ринок – частина ринку позичкових капі�
талів, де тимчасово вільні кошти залучаються і розміщаються
банками між собою.

Мікроекономічна функція банку – здійснюється через спе�
цифічну комерційну діяльність на валютному, фондовому і ре�
сурсному ринках. Комерційний банк може виступати на валют�
них і фондових біржах як самостійна дійова особа, укладати
угоди і отримувати прибутки на різницях у курсах валют і
цінних паперів, на різноманітних похідних банківських продук�
тах та на спекулятивних операціях.

Модель економічного управління за фінансовими результа@
тами – прибуток розраховується не тільки по банку в цілому,
але і по кожному центру фінансового обліку (підрозділ або гру�
па підрозділів банку, об’єднаних за певною ознакою – продук�
ти, регіони, клієнти).

Нормативні моделі – встановлюють нормативи показників
діяльності й аналізу відхилень фактичних даних від цих нор�
мативів.
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Обсяг витрат робочого часу – це обсяг, пов’язаний з вироб�
ництвом банківських продуктів, визначає ту їх кількість, що
буде надано споживачам (суспільству).

Опціон – угода, що при сплаті встановленої комісії, надає
право або купити, або продати певну кількість певної валюти
за курсом, установленому при укладанні угоди, до закінчення
обговореного строку.

Організація діяльності – сукупність засобів і методів взає�
модії різнопланових елементів без безпосереднього особистого
контакту націлена на оптимізацію зв’язків між окремими його
елементами.

Пасивні операції – операції із залучення коштів на вклади
та в позички. Формують зобов’язання банків, відображаються
в пасиві балансу банку.

Платоспроможність банку – здатність своєчасно і повністю
виконати свої платіжні зобов’язання.

Подальший контроль – комплекс контрольних процедур, які
виконуються після завершення операції, але з відстроченням у
часі, необхідний для оцінки результатів роботи підрозділу, оц�
інки ступеня виконання договірних зобов’язань банком і його
клієнтами.

Попередній контроль – комплекс заходів, направлений на
зменшення вірогідності виникнення помилок на етапі підготов�
ки банківської операції. Реалізується в підрозділі, що виконує
операцію.

Поточний (оперативний) контроль – комплекс процедур, які
виконуються у процесі виконання операції або відразу після неї.

Предикативні моделі – моделі прогностичного характеру.
Вони використовуються для прогнозування показників діяль�
ності підрозділів і їхнього майбутнього фінансового стану.

Прибуток банку – показник, що залежить від рівня процент�
них ставок та пов’язаний з процентним та валютним ризиками.

Причинно@наслідковий метод – віднесення витрат до видів
діяльності, що їх зумовили з подальшим їх розділенням між
окремими продуктами.



577

Розділ 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

Проектне фінансування – різновид банківського кредиту�
вання інвестиційних проектів, при якому кредитор бере на себе
частково або цілком ризики, зв’язані з їх реалізацією. Кредит
погашається за рахунок доходів від реалізації проекту.

Проектна структура банку – групування підрозділів залеж�
но від того, яке завдання на даний момент вирішується, при
цьому вони можуть перегруповуватися при зміни завдання.

Реактивна поведінка банківської системи – визначається
середовищем, в якому вона функціонує. Серед основних чин�
ників, що зумовлюють реактивну поведінку банківської систе�
ми, виділяють загальний рівень розвитку економіки країни і
окремих її регіонів, структуру власності в економіці, інфляційні
процеси, соціально – політичні чинники, особливості держав�
ного регулювання.

Резервування – створення резерву для відшкодування мож�
ливих втрат шляхом акумуляції коштів, які використовуються
для компенсації неповернених кредитів.

Реінжиніринг – фундаментальне переосмислення і ради�
кальне перетворення внутрішньобанківських процедур для до�
сягнення певного поліпшення поточних показників з таких
параметрів, як витрати, якість, обслуговування і швидкість. Це
повна та радикальна реорганізація бізнес�процесу, вимога прин�
ципово нового способу ведення справ, а не просто досягнення
поставлених завдань швидше і краще.

Реклама – будь�яка платна форма неособистого представлення і
просування ідей, товарів або послуг від імені відомого спонсора.

Ринок – система відносин у сфері обміну, що формуються
між суб’єктами ринку (покупцями і продавцями) з приводу
об’єкта ринку, яким є товар або послуга.

Ринок фінансових послуг – сфера економічних відносин, де
відбувається купівля�продаж і перерозподіл активів між галу�
зями економіки. Він включає банківську систему, фондову
біржу і позабіржову системи, небанківські кредитно�фінансові
інститути, державний бюджет, інформаційні системи, законо�
давчу базу.
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СВОП – являють собою валютні операції, що сполучають
покупку або продаж валюти на умовах СПОТ з одночасним
висновком зворотної угоди на строк за курсом ФОРВАРД.

Сертифікат – письмове свідчення банку про внесок коштів,
що засвідчує право вкладника на одержання після закінчення
встановленого терміну суми внеску і відсотків по ньому.

Система – певний клас математичних моделей; охоплює
такі поняття, як „елемент”, „відношення”, „взаємозв’язок”,
„цілісність”, „повнота”; „вхід”, „вихід”, „обробка інформації”, „уп�
равління”

СПОТ – це купівля�продаж валюти на умовах її поставки
банками�контрагентами на другий робочий день від дня укла�
дання угоди за курсом, зафіксованому на момент її укладання.

Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи
заохочення щодо купівлі або продажу товару чи послуги.

Структурування кредиту – визначення структурних пара�
метрів кредиту: обсягу, строків, умов видачі, графіку погашен�
ня, забезпечення, відсоткової ставки (ціни кредиту).

Технологічний процес – це впорядкована в часі і просторі
сукупність дій, що проводяться для досягнення поставленої
мети або виконання встановлених функцій підрозділу, з вказ�
івкою почала і кінця, точним визначенням входів і виходів.

Технологічна операція – це логічно завершене і функціо�
нально відособлена дія, що є частиною технологічного проце�
су, проводиться конкретним співробітником банку.

Трастові послуги – операції по управлінню власністю та
іншими активам, що належать клієнту. Маневруючи чужим
капіталом, банк несе відповідальність тільки в рамках укладе�
ного трастового договору.

Трансферне ціноутворення – це встановлення «проміжних»
цін (вартості напівфабрикатів і інших проміжних продуктів у
процесі виробництва, вартості «послуг», що робляться одними
підрозділами іншим).

Управління – це сукупність дій (зокрема, пов’язаних із
рішеннями) на інші особи, що виконуються певними особами
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й органами, що спираються на відповідні засоби, а також їх
формування і забезпечення з метою досягнення цілей і дотри�
мання умов під час прийняття на себе відповідальності

Управління кредитним портфелем – отримання найбільшого
прибутку з урахуванням ступеня ризику та забезпечення не�
обхідного рівня ліквідності.

Управлінський облік – система обліку, планування, контро�
лю, аналізу даних про витрати і результати діяльності в розрізі
необхідних для управління об’єктів, оперативного ухвалення на
цій основі різних управлінських рішень з метою оптимізації
фінансових результатів. Це формування спеціалізованих звітів,
необхідних для ухвалення управлінських рішень у конкретно�
му організаційно�функціональному структурному підрозділі й
банку в цілому. Особливості управлінського обліку – опера�
тивність, системність, відсутність регламентації.

Факторингова угода – угода, що засвідчує придбання бан�
ком дебіторської заборгованості підприємства (чи неоплачених
рахунків і інших платіжних документів за відвантажену продук�
цію).

Фінанси – система грошових відносин, що виникають в
процесі розподілу і перерозподілу ВВП з приводу створення,
розподілу і використання фондів грошових коштів.

Фінансово@економічний аналіз у банківській сфері – це на�
уково�практична діяльність, спрямована на збір, обробку й
інтерпретацію даних про фактори, під впливом яких виника�
ють ризики і складаються результати діяльності банку.

Фінансова інтеграція – зменшення торгових і регуляторних
бар’єрів між країнами, збільшення взаємних фінансових потоків
і кількості фінансових установ нерезидентів.

Фінансовий ринок – механізм, який забезпечує об’єднання
покупців і продавців фінансових активів і сприяє обміну цими
активами; функціонування фінансового ринку забезпечується
сукупністю фінансових інститутів, які сприяють ефективному
перерозподілу фінансових ресурсів між донорами і реципієн�
тами.
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Фінансовий контроль – це комплекс заходів, направлених
на підтримку ліквідності банку, достатності капіталу, підвищен�
ня прибутковості операцій, оптимізації витрат. Уключає пере�
вірку витрачання, як власних коштів, так і залучених коштів
банку; своєчасності і повноти мобілізації ресурсів банку; закон�
ності витрат і доходів; оцінку якості активів.

Фінансова система держави – сукупність відносин та інсти�
тутів, що здійснюють перерозподіл грошових потоків в еко�
номіці для вирішення найбільш важливих загальнонаціональ�
них завдань.

Форвардні угоди – угоди, що використовуються банком для
страхування валютних курсів за надходженнями, які очікують�
ся, за наступними платежами та при проведенні спекулятивних
операцій.

Форфетінг – надання визначених прав у замін на наявний
платіж. Покупка на повний термін на заздалегідь встановлених
умовах векселів і інших боргових зобов’язань. Покупець вимо�
ги бере на себе всі ризики без права їхнього обороту на експор�
тера.

Форми розрахунків – види носіїв боргових вимог на гроші,
що відрізняються структурою документів і документообігу, часом
і місцем здійснення розрахунків, ступенем гарантії платежу.

Фронт@офіс – підрозділ, що укладає банківські угоди,
здійснює всю номенклатуру активно�пасивних операцій, а та�
кож надає клієнтам різні послуги для отримання прибутку.

Фотографія робочого дня – виділяються основні види опе�
рацій, що здійснюються щодня і питома вага робочого часу, що
витрачається на окрему операцію, у загальному фонді робочо�
го часу співробітника.

Функція банку – специфічна взаємодія банку з зовнішнім
середовищем. До функцій банку належать: перерозподіл грошо�
вих коштів; регулювання грошового обороту; посередницька.

Функціональний підрозділ банку – підрозділ, який займаєть�
ся реалізацією банківських послуг безпосередньо в контакті з
клієнтурою.
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Функціональна структура банку – банківські підрозділи
формуються у суворій відповідності до своїх функціональних
призначень і видів вирішуваних завдань.

Функціонально@вартісний аналіз (ФВА) – методика визна�
чення собівартості за якою ресурси є вартістю виробничих вит�
рат, вартість витрат переноситься на собівартість функцій. Ме�
ханізми перенесення вартості ресурсів на собівартість функцій
можуть бути різними, але, як правло, зв’язок кожної статті вит�
рат з кожною функцією не завжди очевидний. Механізм пере�
несення вартості ресурсів на собівартість функції називається
чинником ресурсу. Вартісними об’єктами є окремі банківські
продукти.

Ф’ючерс – зобов’язання на продаж або купівлю певної ва�
люти на певну дату в майбутньому, за курсом, встановленому
при укладанні угоди.

Центри одержання прибутку – центри витрат, що мають
право записувати на свій рахунок одержані доходи.

Центри витрат – це первинні виробничі і обслуговуючі оди�
ниці, які виділяють як об’єкти обліку з метою більшої деталізації
витрат, посилення контролю за витратами і підвищення точ�
ності калькуляції.

Центр відповідальності – декілька виробничих місць виник�
нення витрат. Це групування витрат на виробництво по гос�
прозрахункових підрозділах і відповідальних особах.

Ціна – це вартість товару, величина якої, як відомо, визна�
чається суспільно необхідними витратами праці (ОНЗТ).

Ціна запозичених ресурсів
Середньозважена ціна ресурсів (у % річних) х 100
% =
100 – % позикових коштів, що вкладаються в активи, які не приносять доходу

Цінні папери – належним чином оформлені документи, що
виражають майнові відносини та підтверджують право («ти�
тул») на певне майно або грошову суму.

Штабний підрозділ банку – підрозділ, який створює не�
обхідні умови для діяльності функціональних підрозділів.
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