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ВСТУП 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит 2» передбачає допомогу 

студенту в засвоєнні знань з даної дисципліни, яка закладає базу для 

набуття ними теоретичних основ та практичних навиків в галузі обігу 

грошей. 

Метою вивчення є надання студентам знань про особливості 
функціонування кредитно-банківської і фінансової системи держави, 

оволодіння порядком проведення основних банківських операцій, які 
пов’язані з касово-розрахунковими, кредитним та валютним 

обслуговуванням суб’єктів господарської діяльності, фінансуванням 

інвестицій та надання клієнтам новітніх банківських послуг. 
Цільова спрямованість курсу обумовлює постановку та вирішення 

таких завдань:  

- оволодіння студентами основами банківської справи як основи 

грошово-кредитної системи країни; 

- вивчення кредитно-банківської системи країни, її структуру та 

дієвість на даному етапі розвитку; 

- аналіз банківського портфелю та його стійкості в кризових 

умовах; 

- вивчення послуг і операцій комерційного банку; 

- пізнання системи державного контролю за здійсненням 

банківських операцій. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  
знати 

- сучасний стан грошово-кредитної системи країни; 

- методологію здійснення розрахункових операцій банків; 

- сутність розрахункових відносин і принципи їх організації; 
- кредитно-банківську систему країни, її структуру та дієвість на 

даному етапі розвитку; 

- основні види банківських і міжбанківських розрахунків. 

вміти 

- вирішувати задачі, пов’язані з процесом кредитування; 

- розв’язувати задачі з розрахункових операцій банків; 

- самостійно аналізувати ситуації, визначати проблемні кредити та 

шляхи виходу з проблемних ситуацій. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. 
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Тема 1. Історія виникнення та розвиток банківських систем 

План 

1. Походження та розвиток банків. 

2. Поняття, призначення та класифікація банків. 

3. Особливості функціонування, становлення і розвиток банківської 
системи України. 

 

1. Походження та розвиток банків 

Словом bancheri в Генуї в XII ст. називали міняйла, а стіл, на якому він 

розкладав свої монети, називався banco. Старофранцузьке слово banque та 

італійське banca декілька сотень років тому означали одне й те саме – 

«лавка міняйли». Слова banquier та bankier у французькій та німецькій 

мовах позначають власника капіталу, що має можливість одноосібно 

визначати стратегію та тактику використання фінансових ресурсів. 

Виникнення банків і банківської справи історично пов’язане з 
потребою ринку у посередницькій діяльності з розміну та обміну 

цінностей, що виконували функцію грошей при обмінних та торговельних 

операціях. На окремих етапах розвитку та розширення ринку 

посередниками виступали, з одного боку, перекупники, купці або система 

торговельних послуг, а з іншого міняйли, банкіри та фінансово-кредитна 

система. 

У XVI-XVIІ ст. купецькі гільдії деяких міст (Венеції, Генуї, Мілана, 

Амстердама, Гамбурга, Нюрнберга) створили спеціальні жиробанки для 

здійснення безготівкових розрахунків між своїми клієнтами-купцями. 

Жиробанки вели розрахунки між клієнтами в спеціальних грошових 

одиницях, виражених у певних вагових кількостях благородних металів. 

Свої вільні грошові кошти жиробанки надавали в кредит державі, містам і 
привілейованим зовнішньоторговельним компаніям. 

В Англії банківська система виникла в XVI ст., причому перші банкіри 

вийшли із майстрів-золотарів чи купців.  

На українських землях формування банківської системи пов’язують із 
появою мережі установ Державного банку Російської імперії. У 1860 році 
його контори відкрили в Києві, Харкові, Одесі, а також відділення у 

Полтаві. 
Сформована фінансово-кредитна система України ХІХ-XX ст. 

охоплювала: державні, іпотечні, акціонерні, приватні, сільські, міські, 
громадські банки, товариства взаємного кредитування, позичково-ощадні 
каси, ломбарди. 

 

2. Поняття, призначення та класифікація банків 

Сучасний банк – це універсальне фінансове підприємство, що 

здійснює професійне управління грошовими ресурсами суспільства й 
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виконує відповідні специфічні функції в економіці на законній підставі та 

під юрисдикцією державних органів, що забезпечують регулювання та 

контроль банківської діяльності. 
У найбільш агрегованому вигляді, з точки зору забезпечення вирішення 

основних цілей і завдань, покладених на банки, можна виділити такі групи 

функцій: 

� платіжно-розрахункова; 

� ощадно-капіталотворча; 

� кредитно-інвестиційна. 

Банки класифікують за такими критеріями: 

1. За формою власності банки поділяються на: унітарні та 

колективні. 
2. Залежно від організаційної форми банки з колективною формою 

власності представлені на банківському ринку акціонерними товариствами 

відкритого та закритого типу, кооперативними банками. 

3. За походженням капіталу розрізняють банки: з вітчизняним 

капіталом; за участю іноземного капіталу; зі стовідсотковим іноземним 

капіталом. 

4. Залежно від розміру активів банки поділяються на малі (менше 

0,4 млрд. грн.), середні (0,4 – 1,3 млрд. грн.), великі (1,3 – 2,5 млрд. грн.) та 

найбільші (більше 2,5 млрд. грн.). 

5. Залежно від діапазону операцій: універсальні – широкий спектр 

операцій; з клієнтською спеціалізацією – кооперативні банки, біржові 
банки, страхові; з галузевою спеціалізацією – обслуговують переважно 

юридичних та фізичних осіб у межах певного виду діяльності; 
функціональною спеціалізацією – виконують переважно вузьке коло 

спеціалізованих операцій – інвестиційні, інноваційні, ощадні, іпотечні, 
облікові, депозитні, земельні, поштово-пенсійні, промислові, 
агропромислові, біржові, лізингові, торговельні, експортно-імпортні. 

 

3. Особливості функціонування, становлення і розвиток 

банківської системи України 

Банківська система має дворівневу побудову. Контроль та регулювання 

діяльності банків другого рівня здійснюється центральним банком – НБУ. 

Основні етапи становлення та розвитку банківської системи України: 
І етап: 1988 – 1990 рр. – створення прототипу системи українських 

комерційні банків у складі банківської системи СРСР; 

II етап: 1991 р. – І півріччя 1992 р. – перереєстрація українських 

комерційних банків і початок формування банківської системи України як 

незалежної держави; 

III етап: II півріччя 1992 р. – 1993 р. – розвиток банківської системи 

України в умовах становлення економічного і політичного суверенітету; 
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IV етап: 1994 – 1996 рр. – розвиток банківської системи на першому 

етапі реалізації курсу економічних реформ монетарними методами; 

V етап: 1997 – 1998 рр. – розвиток банківської системи в умовах 

поглиблення фінансово-економічної кризи, поступового переходу до 

поєднання монетарних методів управління економікою і заходами щодо її 
структурного реформування; 

VI етап: 1999 р. – по теперішній час – розвиток банківської системи в 

умовах реструктуризації економіки, падіння доходності банківських 

операцій укрупнення та консолідації капіталу банків. 

 

Тема 2. Банки як суб’єкти господарювання 

План 

1. Створення та реєстрація банку. 

2. Ліцензування банків і банківської діяльності. 
3. Реорганізація та ліквідація банку. 

 

1. Створення та реєстрація банку 

За законодавством України банки можуть створюватися лише у формі 
акціонерних товариств та кооперативних банків. 

Учасниками банку можуть бути юридичні й фізичні особи, резиденти 

та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або 

уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні 
особи, в яких банк має icтотну участь (володіє 10 або більше відсотками 

статутного капіталу), об’єднання громадян, релігійні та благодійні 
організації. 

Державна реєстрація банку включає такі етапи. Банки, незалежно від 

місця їх розташування та територіального характеру діяльності, 
зобов’язані проходити реєстрацію у Реєстрі юридичних і фізичних осіб, а 

також у НБУ. Саме з моменту реєстрації банку НБУ в державному реєстрі 
банків він вважається створеним та набуває статусу юридичної особи. 

Мінімальний розмір статутного капіталу банків з 01.01.2009 року 

повинен становити не менше 75 млн. грн. 

Для формування Статутного капіталу в територіальному управлінні 
НБУ у двотижневий термін після подання необхідних для реєстрації 
документів відкривається накопичувальний рахунок. Кошти на 

накопичувальному рахунку повинні бути акумульовані не пізніше ніж за 

15 днів до закінчення строку розгляду документів ( на формування 

статутного капіталу банкам відводиться 60 днів). 

Статутний фонд КБ у формі акціонерного товариства створюється 

шляхом випуску та продажу акцій, які можуть бути: звичайними та 

привілейованими. 

Для реєстрації КБ подаються такі документи: заяву; установчий 
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договір; статут; рішення про створення банку (протокол установчих 

зборів); бізнес-план; інформацію про фінансовий стан учасників (висновок 

аудиторів); документи про ділову репутацію учасників (анкета, довідку 

про сплату статутних внесків, відсутність судимості – для фізичних осіб); 

бухгалтерську звітність засновників; відомість про кількість та склад 

органів управління та контролю КБ; відомості про керівних осіб банку; 

копію звіту про проведення відкритої підписки на акції (для ВАТ); 

документ, який підтверджує наявність приміщення (власного чи 

орендованого); копію платіжних документів про сплату збору за 

реєстрацію КБ. 

Реєстрація КБ здійснюється у місячний термін після подання всіх 

необхідних документів. 

Рішення про створення КБ з національним капіталом приймає комісія 

НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а з іноземним 

капіталом – правління НБУ. 

Банки можуть створювати відокремлені структурні підрозділи – філії, 
представництва, реєстрація яких здійснюється шляхом унесення 

відповідної інформації до Державного реєстру банків. 

Філія банку – це банківська установа, яка не є юридичною особою, діє 

від імені головного банку на підставі окремого положення, має свій 

кореспондентський рахунок і МФО або працює на єдиному 

кореспондентському рахунку з головним банком та здійснює банківські 
операції, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах 

дозволу, наданого банком-юридичною особою. 

Представництво банку – це установа банку, яка не є юридичною 

особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного 

банку. Представництво банку не має права здійснювати банківські 
операції. 

 

2. Ліцензування банків і банківської діяльності 
Банківська ліцензія – це документ, на підставі якого банки мають 

право здійснювати в комплексі базові банківські операції. Ліцензія на 

виконання окремих операцій – це документ, який видається юридичним 

особам, що не мають банківської ліцензії, і дає їм право на виконання 

окремої операції з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів чи 

операцій з розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних 

умовах та на власний ризик. 

Банківська ліцензія видається НБУ на підставі клопотання банку у разі 
дотримання ним таких обов’язкових умов: 

- на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської 
ліцензії зареєстрований підписаний капітал банку повинен бути повністю 

сплачений; 
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- банк має бути забезпечений належним банківським обладнанням, 

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними 

засобами, потрібними для здійснення банківських операцій, ведення 

бухгалтерського обліку; 

- наявність у банку приміщення, яке відповідає вимогам, 

передбаченим нормативно-правовими актами НБУ; 

- наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління 

(ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний 

для управління банком. 

НБУ може відмовити в наданні ліцензії, якщо зазначені вище умови не 

виконані банком протягом одного року з дати державної реєстрації банку. 

Державна реєстрація банку в такому разі теж скасовується, а банк 

ліквідується. 

Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні 
Національний банк України приймає протягом одного місяця з дня 

отримання повного пакета документів. Банківська ліцензія не може 

передаватися третім особам. 

 

3. Реорганізація та ліквідація банку 

Одним з найважливіших заходів впливу на етапі вдосконалення та 

реформування банківської системи є реорганізація та реструктуризація 

банків. У цілому реорганізація обходиться значно дешевше, ніж створення 

нових банків чи відкриття філій, а тому і керівництво банків, і акціонери 

віддають перевагу саме їй. 

За своїм змістом форми реорганізації можуть бути:  

� об’єднувальні. До них належать: 
– злиття – це припинення діяльності двох (або кількох) банків як 

юридичних осіб і передачу всіх майнових прав і зобов’язань цих банків 

новоствореному банку; 

– приєднання – припинення діяльності одного банку як юридичної 
особи та передачу усіх його майнових прав і зобов’язань іншому банку на 

правах філії чи без відкриття філії; 
� розподільчі. До них відносять: 
– поділ – припинення діяльності одного банку як юридичної особи та 

передачу за розподільчим актом у визначених частинах усіх його 

майнових прав і зобов’язань кільком новоствореним банкам; 

– виділення – створення банку (або кількох банків), якому (яким) за 

розподільчим актом у відповідних частинах переходять майнові права і 
зобов’язання банку, котрий реорганізовується. 

� реорганізація шляхом перетворення. Реорганізація банку може 

відбуватися шляхом перетворення, яке передбачає зміну юридичного 

статусу товариства, у вигляді якого було створено банк. При перетворенні 
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банку з одного виду на інший до новоствореного банку переходять усі 
майнові права і зобов’язання банку, що реорганізовується. 

 

Тема 3. Національний банк України: завдання, функції, мережа і 
структура 

План 

1. Організаційно-правові основи функціонування Національного 

банку України. 

2. Функції та операції Національного банку України. 

3. Структура і форми управління Національного банку України. 

 

1. Організаційно-правові основи функціонування Національного 

банку України 

НБУ створений на базі Українського республіканського банку 

Держбанку СРСР згідно з постановою Верховної Ради УРСР «Про порядок 

введення в дію Закону Української PCP «Про банки і банківську 

діяльність» від 23 березня 1991 р. 
НБУ є державною власністю України і виступає виразником інтересів 

та завдань держави в сфері регулювання економіки; його правовий статус, 

функції, повноваження і принципи організації діяльності визначаються 

Конституцією України, Законом України «Про Національний банк 

України» (від 20 травня 1999 р.) та іншими законодавчими актами. 

НБУ має статутний капітал, що формується за рахунок державних 

коштів.  

НБУ – є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом 

державної власності й перебуває в його повному господарському веденні. 
НБУ виступає як самостійний економічний суб’єкт, що має здійснювати 

свої витрати за рахунок власних доходів у межах затвердженого 

кошторису, а в окремих випадках – за рахунок Державного бюджету 

України.  
Головне призначення НБУ як центрального банку – це управління 

грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного неінфляційного 

розвитку економіки. Центральний банк впливає на грошовий оборот через 
зміну пропозиції грошей і зміну ціни грошей.  

Правовий статус НБУ – це державний орган управління з покладеними 

на нього особливими функціями у сфері грошово-кредитних відносин і 
банківської діяльності. 

Філії (територіальні управління) НБУ не мають статусу юридичної 
особи і не можуть видавати нормативні акти, діють від його імені в межах 

отриманих від нього повноважень. Завдання та функції філій НБУ 

визначаються Положенням, яке затверджує Правління НБУ. 
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2. Функції та операції Національного банку України 

Згідно з чинним законодавством за НБУ закріплено виконання значної 
кількості функцій (зокрема, Закон України «Про Національний банк 

України» визначає 19 функцій).  

Основним завданням НБУ як центрального банку держави є 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні.  
НБУ виконує такі функції: 
– емісійного центру; 

– валютного органу – головний державний орган, який визначає 

валютну політику;  

– банківського нагляду та контролю за виконанням банками 

законодавства з банківської справи, нормативних актів Національного 

банку та економічних нормативів; 

– банка банків; 

– організовує та здійснює через органи Державного казначейства та 

уповноважені банки обслуговування Державного бюджету України; 

– організатора міжбанківських розрахунків; 

– грошово-кредитне регулювання економіки.  

 

3. Структура і форми управління Національного банку України 

Вищим органом управління Національного банку України є Рада НБУ, 

яка складається з 14 членів. Головним завданням Ради виступає розробка 

та контроль здійснення Основних засад грошово-кредитної політики, що 

ґрунтуються на ключових критеріях і макроекономічних показниках 

загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних 

параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний 

період, які включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього 

продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту Державного бюджету та 

джерел його покриття, платіжного та торговельного балансів країни. 

Основним керівним органом НБУ є Правління. Очолює Правління 

Голова НБУ. Кількісний та персональний склад Правління затверджується 

Радою НБУ за поданням Голови банку. До складу Правління за посадою 

входять перший заступник та два заступники Голови НБУ, яких він 

призначає та звільняє за погодженням з Радою НБУ.  

Голова НБУ несе одноосібну відповідальність за діяльність банку перед 

Верховною Радою України та Президентом України. 

Основними елементами територіальної структури НБУ виступають 

Кримське республіканське управління та територіальні управління НБУ в 

кожній області країни. 

НБУ підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в 

межах їхніх конституційних повноважень.  
НБУ не є підзвітним Кабінету Міністрів, але він повинен підтримувати 
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економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню 

стабільності грошової одиниці України. 

 

Тема 4. Банківські ресурси як основа функціонування банку 

План 

1  Банківські ресурси, їх види та класифікація. 

2. Власний капітал банку, його склад, структура, джерела 

формування. 

3. Залучені та запозичені ресурси.  

 

1. Банківські ресурси, їх види та класифікація 

Ресурси банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у 

його розпорядженні та використовуються ним для здійснення активних та 

інших операцій. 

Найбільш поширеною є класифікація банківських ресурсів за 

економічним змістом та їх поділ на власні, залучені та запозичені ресурси 

банку. Частка власного капіталу комерційного банку у сукупних ресурсах 

становить 8-10%.  

Кошти залучені – кошти акумульовані банком на рахунках клієнтів як 

депозити, придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити та кредити 

центрального банку. 

Запозичені кошти – ресурси, які банк отримує у вигляді позик або 

шляхом продажу на грошовому ринку власних боргових зобов’язань, а 

також кореспондентські рахунки банку, міжбанківські кредити, кошти 

інвесторів, вкладені в боргові зобов’язання банку. 

Залучені ресурси банків існують у двох основних юридично-правових 

формах: у формі депозитів та формі короткострокових боргових цінних 

паперів. 

Запозичені банківські ресурси також характеризуються двома 

юридично-правовими формами реалізації: кредити, отримані від інших 

банків (утому числі НБУ) та цінні папери субординованого боргу. 

Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і 
змінюється протягом року залежно від багатьох чинників, зокрема від 

якості активів, використання прибутку, політики банку щодо забезпечення 

приросту капітальної бази тощо. 

 

2. Власний капітал банку, його склад, структура, джерела 

формування 

Капітал банку класифікують за такими ознаками: 

1) За організаційно-правовою формою діяльності банку: акціонерний 

капітал; пайовий капітал. 
2) За формою інвестування: капітал в грошовій формі; капітал в 
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матеріально-речовій формі; капітал у формі фінансових активів. 

3) За формою власності: приватний капітал; державний капітал; 

колективний капітал; 

4) За джерелами формування: статутний капітал; резервний капітал; 

нерозподілений прибуток; субординований капітал.  

Власний капітал банку поділяється: 

– власний капітал-брутто – це сума всіх фондів банку та 

нерозподіленого прибутку за балансом; 

– власний капітал-нетто – це капітал-брутто за мінусом вкладень 

банку в господарську діяльність підприємств та організацій, акцій 

акціонерних товариств, витрат майбутніх періодів, відвернених коштів.  

Розмір власного капіталу визначається кожним банком самостійно. 

Елементами власного капіталу є статутний капітал, нерозподілений 

прибуток, резервний капітал. 

Власний капітал банку поділяють на капітал першого та другого рівня 

(основний та додатковий). 

При розрахунку загальної суми капіталу розмір додаткового капіталу 

не повинен перевищувати розмір основного капіталу. Під загальною 

сумою капіталу розуміють величину капіталу, не скориговану на величину 

основних засобів. 

Порядок формування статутного капіталу  залежить від організаційно-

правової форми створення банку. Джерела формування: емісія власних 

акцій, відрахування від прибутку.  

Статутний капітал банку, створеного у формі акціонерного товариства, 

формується шляхом випуску та продажу двох видів іменних акцій – 

звичайних і привілейованих. 

Крім того, банки зобов’язані формувати резервний фонд на покриття 

непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими 

зобов’язаннями. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не 

менше 5% від прибутку банку до досягнення ним 25% розміру 

регулятивного капіталу банку. 

Резерви створюються за рахунок прибутку під можливі втрати від 

активних операцій банків (кредитних, інвестиційних). Основною метою 

формування даних резервів є відшкодування збитків, що можуть виникати 

у банків від неповернення наданих кредитів та процентів за ними, від 

операцій з цінними паперами та іноземною валютою. 

 

3. Залучені та запозичені ресурси 
Залучені ресурси – це тимчасово вільні кошти вкладників, 

мобілізовані банком на певних умовах і на певний термін (строкові 
вклади) та вклади до запитання. 

Це можуть бути кошти: юридичних осіб; фізичних осіб; банків і 
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фінансово-кредитних установ; бюджету. 

Строкові вклади – це кошти на вкладних депозитних рахунках в банку 

(фізичних і юридичних осіб), відкритих для зберігання коштів вкладників 

на обумовлений період. 

Вклади до запитання – це кошти на рахунках, відкритих у банку для 

здійснення поточних операцій у національній та іноземній валюті. 
Позичені ресурси – це грошові кошти кредиторів та інвесторів, 

мобілізовані банками на певних умовах на міжбанківських та фондових 

біржах: 

- кредити одержані в інших банках; 

- кредити одержані в НБУ; 

- кошти інвесторів вкладені в боргові зобов’язання банків (облігації, 
сертифікати). 

Облігації банк може випускати після повної сплати заявленого 

статутного фонду і в розмірі не більше 25 % від нього. 

Залучені кошти, одержані кредити та реалізовані боргові зобов’язання 

сукупно визначають розмір балансових зобов’язань банку (його пасив). 

 

Тема 5. Класифікація банківських операцій і послуг 
План 

1. Основи класифікації банківських операцій послуг. 
2. Пасивні банківські операції та їх характеристика. 

3. Активні банківські операції та їх характеристика. 

4. Характеристика банківських послуг. 
 

1. Основи класифікації банківських операцій послуг 
Банківські операції визначаються як сукупність різних видів і 

напрямів діяльності банку у сфері фінансово-кредитних відносин з метою 

одержання прибутку залучення грошових коштів і їх розміщення; 

здійснення кредитування і розрахунків, емісійна діяльність; купівля і 
продаж цінних паперів та валютних цінностей; касове обслуговування 

юридичних і фізичних осіб; зберігання, купівля та продаж банківських 

металів тощо.  

Найбільш поширеним є підхід, за яким банківські операції 
класифікують за такими ознаками: 

1) залежно до специфіки банківської діяльності: специфічні банківські 
операції (традиційні) та неспецифічні банківські операції (нетрадаційні); 

2) залежно від порядку формування і розміщення фінансових ресурсів 
банку: активні та пасивні; 

3) залежно від суб’єктів, яким надаються банківські операції: для 

юридичних та фізичних осіб. 
Традиційні банківські операції поділяються на три типи виконуваних 
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операцій: 

� депозитні; 
� кредитні; 
� касово-розрахункові. 
Незважаючи на класифікаційне різноманіття, всі банківські операції 

можуть бути об’єднані за функціональними ознаками у відповідні групи 

операцій, ключовими серед яких є: 

> кредитні;> засновницькі; > розрахунково-касові;> інвестиційні; > 

депозитні; 
> міжбанківські; > емісійні; > комісійні;> посередницькі.  
В Україні, згідно з банківським законодавством, банки мають право 

здійснювати банківські операції на підставі банківської ліцензії та 

письмового дозволу НБУ.  

 

2. Пасивні банківські операції та їх характеристика 

Пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів банку, які 
пов’язані з формуванням власного капіталу та ресурсної бази банку, 

забезпечують проведення активних операцій з метою досягнення 

запланованих показників доходності та є запорукою ліквідності й 

платоспроможності.  
За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з 

формування: а) власних, б) залучених, в) позичених ресурсів банку. 

Операції з формування власних ресурсів охоплюють: 

>  операції з формування статутного капіталу банку; 

>  операції з формування резервного капіталу банку; 

>  операції з формування страхового капіталу банку; 

>  операції з формування іншого капіталу банку спеціального 

призначення, який створюється за рахунок банківського прибутку та 

використовуються відповідно до рішення, прийнятого вищою 

управлінською ланкою банку; 

> операції, пов’язані з формуванням і розподілом банківського 

прибутку. 

Операції з формування залученого капіталу називають пасивними 

депозитними операціями. Вони відображають процес залучення й обліку в 

банківському балансі тимчасово вільних коштів юридичних, фізичних осіб 

банків, які зберігаються на різноманітних рахунках (строкових і до 

запитання).  

Крім мобілізації власних та залучених ресурсів, банки можуть 

використовувати можливості міжбанківського ринку капіталів, а також 

залучати кошти інвесторів через емісію та розміщення власних 

незабезпечених боргових зобов’язань. Мобілізовані у такий спосіб ресурси 

являють собою позичені ресурси банку або ресурси недепозитного 
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характеру. Ця частина банківських ресурсів є найоперативнішою щодо 

залучення. Позичені ресурси банку мобілізуються через здійснення 

пасивних кредитних та пасивних інвестиційних операцій. 

Розміщують банки мобілізовані ресурси за різними напрямами через 
проведення активних операцій. 

 

3. Активні банківські операції та їх характеристика 

Активні операції – це операції з розміщення банками власного 

капіталу та залучених ресурсів з метою отримання доходу, забезпечення 

діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності (кредитні, 
засновницькі, інвестиційні, міжбанківські). До них належать: 

> розрахункові операції, які пов’язані з платежами клієнтів; 

> касові операції з приймання і видавання готівки; 

> кредитні операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм і видів 

юридичним, фізичним особам, банкам; 

> фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів; 

> валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на 

внутрішньому та міжнародному валютних ринках; 

> операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і 
міжнародному валютних ринках, тощо 

Активні операції банки здійснюють у межах наявних ресурсів, тобто у 

межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ 

(при проведенні операцій у безготівковому порядку) та в касі (при 

проведенні операцій з готівкою). 

 

4. Характеристика банківських послуг 
Основу банківського продукту формують різного роду послуги.  

Банківські послуги – це дії банку, які спрямовані на зростання його 

прибутковості, або це надані клієнтам різноманітні види банківської 
діяльності, які супроводжують і оптимізують банківські операції. 
Банківська послуга ще може розглядатися як переміщення банківської 
інформації. 

Універсалізація банківської діяльності, зростання конкуренції між 

банками та необхідність отримання додаткових доходів пов’язано з 
впровадженням та розвитком банківських послуг, особливість яких 

полягає у такому: 

по-перше, для надання банківських послуг банкам, як правило, не 

потрібні додаткові ресурси; 

по-друге, найбільшу частину доходів від надання послуг банки 

одержують у вигляді комісії; 
по-третє, при наданні послуг діяльність банків спрямована на 

вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не пов’язані з 
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матеріальними наслідками. 

Виділяють такі банківські послуги: посередницькі; консультаційні 
інформаційні; трастові; факторинг; форфейтинг. 

Банки також можуть надавати додаткові послуги своїм клієнтам зі 
зберігання цінностей у трьох формах: 

> зберігання цінностей клієнтів у сховищі; 
> надання клієнтам сейфів у приміщенні банку; 

> надання нічних сейфів клієнтам. 

 

Тема 6. Розрахункові операції банку 

План 

1. Сутність розрахункових відносин. 

2. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація і принципи 

організації.  
3. Платіжні інструменти.  

 

1. Сутність розрахункових відносин 

Грошовий оборот – сукупність грошових розрахунків незалежно від 

способу та форми їх здійснення. 

Основну частину грошового обороту становить платіжний оборот, у 

якому гроші функціонують як засіб платежу, використовуються для 

погашення боргових зобов’язань. Він здійснюється як у готівковій, так і 
безготівковій формах. У сфері готівкового грошового оборогу рух грошей 

здійснюється у вигляді готівкових грошових знаків. 

Безготівковий грошовий оборот – рух грошових коштів без 
використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в 

банках чи зарахування взаємних вимог. 
Переваги безготівкового обороту над готівковим: прискорюється обіг 

грошових коштів господарських суб’єктів; значно скорочуються витрати 

обігу; збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової 
сфери. 

Безготівковий платіжний оборот і оборот готівки становлять єдиний 

грошовий оборот країни, в якому функціонують єдині гроші одного 

найменування. Тобто, гроші, які використовуються в готівкових та 

безготівкових формах єдині за своєю суттю і виражають одні й ті ж 

економічні відносини, що виникають в процесі суспільного відтворення. 

 

2. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація і 
принципи організації 

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі 
готівки. 

Безготівкові розрахунки за складом учасників поділяються на 
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міжгосподарські та міжбанківські. 

За об’єктами розрахунків, тобто залежно від призначення платежу, 

безготівкові розрахунки поділяються на дві групи: розрахунки за 
товарними операціями та розрахунки за нетоварними операціями. 

Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків виділяють:  

внутрішньодержавні та міждержавні розрахунки. 

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати 

конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. 

Головна з них – забезпечувати своєчасне отримання кожним 

підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію чи надані 
послуги, чим сприяти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках. 

 

3. Платіжні інструменти 

Сьогодні в Україні в міжгосподарських розрахунках застосовуються 

такі безготівкові розрахункові документи: 

- платіжні доручення – це письмовий документ стандартної форми з 
дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування вказаної 
суми коштів з його рахунку на рахунок одержувача; 

- платіжні вимоги-доручення – це комбінований документ в якому 

передбачається два види дій: – вимога продавця до покупця оплатити 

надіслані йому комерційні документи на відвантажені товари; – доручення 

покупця (платника) своєму банку оплатити вказані документи і 
перерахувати кошти продавцю; 

- чеки – це письмове розпорядження власника поточного рахунку 

(чекодавця) банку виплатити кошти пред’явнику чека.; 

- акредитив – це зобов’язання банку оплатити платіжну вимогу, яке він 

дає на прохання свого клієнта його постачальнику за умови дотримання 

останнім передбачених в акредитиві умов поставки і платежу; 

- платіжні вимоги – це письмове доручення одержувача грошей своєму 

банку стягнути кошти з платника (боржника); 

- інкасові доручення – це розрахунковий документ, який складають 

фінансові органи, банки та інші підприємства у тих випадках коли їм 

надане право безспірного (безакцептного) стягування коштів; 

- векселі – безумовне грошове зобов’язання, за яким одна особа 

зобов’язується сплатити іншій визначену суму коштів у визначений строк. 

Найпоширенішою формою розрахунків в Україні є платіжне 

доручення. 

 

Тема 7. Міжбанківські розрахунки 

План 

1. Суть та значення системи міжбанківських розрахунків.  

2. Порядок проведення міжбанківських розрахунків. 
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3. Структурна побудова системи електронних платежів.  

4. Механізм здійснення операцій з банківськими платіжними 

картками та їх види.  

 

1. Суть та значення системи міжбанківських розрахунків 

Міжбанківські розрахунки являють собою систему організації та 

здійснення платежів за грошовими вимогами та зобов’язаннями, що 

виникають між банківськими установами. В Україні реалізуються загальні 
принципи організації міжбанківських розрахунків, які склалися у світовій 

практиці та які основані на таких моделях: 

1) за рахунками міжфілійних оборотів – виконуються, якщо операції за 

платіжними картками обслуговують філії одного ж банку. У даному разі 
головна установа банку проводить міжфілійні розрахунки за кліринговою 

схемою самостійно;  

2) через кореспондентські рахунки, які відкривають комерційні банки 

один у одного, їх ще називають лоро-ностро;  

3) через кореспондентські рахунки, відкриті банками в НБУ, які можна 

характеризувати, як платежі брутто. Зазвичай це є повні розрахунки, що 

виконуються індивідуально, на валовій основі; 
4) через клірингові палати – платежі нетто, до яких вдаються з метою 

полегшення управління міжбанківськими розрахунками, зниження їхніх 

ризиків та зменшення потреби тримати великі резерви в центральному 

банку, тобто до заліку взаємних вимог. 
Вище згадані міжбанківські розрахунки є кореспондентськими 

рахунками, в основі яких покладені кореспондентські відносини. 

 

2. Порядок проведення міжбанківських розрахунків 

Кореспондентські відносини – це договірні відносини між банками з 
метою виконання кожним із них для іншого певних операцій та послуг, 
пов’язаних з розрахунками між клієнтами та з власними відносинами. 

Необхідність у кореспондентських відносинах виникає, коли банк не 

може запропонувати певні послуги своїм клієнтам, або коли відомо, що 

інший банк зробить це швидше, краще та дешевше. З огляду на це й 

обирають банки-кореспонденти. 

Для встановлення кореспондентських відносин з іноземним банком 

комерційному банку необхідно отримати генеральну ліцензію в 

центральному банку. 

Організація кореспондентських відносин між банками передбачає 

відкриття рахунків один у одного. 

Кореспондентський рахунок – це рахунок одного банку, відкритий в 

іншому банку. Останній банк за дорученням і за рахунок першого 

здійснює різні платежі: банку, в якому рахунок відкритий, іншому банку, 
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небанківським структурам. 

Рахунок одного банку в іншому має дві назви, залежно від того, чи 

йдеться про нього з погляду банку, що надає послугу за рахунком, чи з 
погляду банку, що користується даною послугою, хоча це – той самий 

рахунок. Для банку, що користується послугою, рахунок має назву ностро, 

а банк називається банком-ностро, або банком-респондентом. Для банку, 

що надає послугу, рахунок має назву лоро, а банк називається банком-

лоро, або банком-кореспондентом. 

Рахунок-лоро = «Ваш рахунок у нас». 
Рахунок-ностро = «Наш рахунок у Вас». 

Проте банк-лоро визначає умови використання рахунку-ностро. 

У кореспондентських договорах оговорюються види послуг, які один 

банк надає іншому, порядок відкриття рахунку, підтвердження і виконання 

акредитивів та інших розрахункових операцій, розмір комісійних 

винагород, спосіб передавання та захисту інформації, строк договору, 

відповідальність і санкції за порушення. 

 

3. Структурна побудова системи електронних платежів 

Для забезпечення міжбанківських розрахунків створюються спеціальні 
платіжні системи. Україна створила досить оперативну, ефективну й 

надійну систему міжбанківських розрахунків – Систему електронних 

платежів (СЕП), що відповідає світовим стандартам. Ця система 

розбудована на державному рівні, оскільки ініціатором і організатором її 
був НБУ.  

У структурній побудові СЕП чітко вимальовуються такі три рівні:  
� верхній рівень, де функціонують операційне управління НБУ, 

Центральна розрахункова плата (ЦРП) разом з програмно-технічним 

Комплексом АРМ-1, засобами захисту інформації та електронної пошти; 

� середній рівень – це Територіальні управління НБУ, територіальні 
розрахункові палати (ТРП) разом з програмно-технічним комплексом 

АРМ-2, засобами захисту інформації та електронної пошти; 

� нижній рівень, де перебувають комерційні банки, їхні філії-
учасники СЕП разом із власною електронною системою автоматизації 
(САБ), програмно-технічним комплексом АРМ-3, засобами захисту 

інформації та електронної пошта. 

Крім Системи електронних платежів, міжбанківські розрахунки можуть 

здійснюватися і через інші системи, а саме: 

- внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС); 
- комбінацію систем ВПС і СЕП; 
- міжнародні системи електронних розрахунків, наприклад SWIFT; 
двосторонні прямі кореспондентські відносини.  
Головним призначенням кожної з названих систем є якнайшвидше 
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транспортування розрахункових документів між банками та переказування 

коштів від платника до одержувача.  

 

4. Механізм здійснення операцій з банківськими платіжними 

картками та їх види 

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це 

система безготівкових розрахунків, при якій розрахунки за товари та 

послуги здійснюються за допомогою банківських платіжних карток. 

Платіжна картка – документ на носії електронної інформації у вигляді 
пластикової картки, що випускається кредитно-фінансовими установами. 

Основними документами, що регламентують порядок використання 

банківських платіжних карток у вітчизняній економіці, є «Положення про 

порядок здійснення бухгалтерських операцій з банківськими платіжними 

картками національної системи» (затверджено постановою Правління НБУ 

№ 353 від 30.12.1996 р.), «Положення про систему захисту електронної 
інформації до системи масових електронних платежів населення за товари 

та послуги в Україні» (затверджено постановою Правління НБУ № 353 від 

30. 12.1996 р.). 

Для здійснення операцій із платіжними картками НСМЕП необхідно 

одержати ліцензію НБУ. 

Ключову роль у переведенні масових платежів на безготівкову основу 

відіграють пластикові картки. 

У світовій практиці існує багато видів пластикових карток, які 
різняться за: 

1)  характером емітента (банки, небанківські структури); 

2)  характером власника (приватна особа, корпорація); 

3) функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка); 

4) технологією використання (картки з магнітною смугою, картка з 
мікросхемою або смарт-картка); 

5) ступенем пільг для користувачів («стандартні», «золоті», 

«платинові»). 

Для організації НСМЕП в Україні важливе значення має класифікація 

банківських пластикових карток за їх функціональним призначенням та 

технологією використання. 

Картки з магнітною смугою характеризуються тим, що інформація, 

необхідна для використання її в банкоматах та в електронних платіжних 

терміналах, записана на магнітній смузі, розміщеній на звороті картки. 

Важливим елементом даної інформації є персональний ідентифікаційний 

номер (PIN). Картки з магнітною смугою мають той недолік, що не несуть 

у собі інформації про зміну залишку коштів на рахунку платника після 

кожної трансакції. Даного недоліку позбавлена смарт-картка. 

Смарт-картка характеризується тим, що замість магнітної смуги в неї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

вмонтована мікросхема, яка, власне, є мікропроцесором, здатним 

самостійно обробляти і запам’ятовувати зміну інформації, зокрема 

визначати вільний залишок коштів на поточному рахунку чи залишок 

ліміту кредитної лінії на позичковому рахунку платника.  

 

Тема 8. Касові операції банків і організація готівкового обігу 

План 

1. Види кас і специфіка їх діяльності.  
2. Суть, значення та характеристика касових операцій.  

3. Ліміт каси та інкасація готівки.  

 

1. Види кас і специфіка їх діяльності 
Каса – приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а 

також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, 

касових документів. 

Касове обслуговування клієнтів здійснюється банками через 
спеціальний підрозділ – операційну касу, в складі якої можуть 

створюватися кілька окремих кас: прибуткова, видаткова, вечірня каси, 

каса перерахунку. Крім цього, обов’язково створюється сховище для 

зберігання грошей. 
Для здійснення касових операцій установи банків організовують 

насамперед прибуткові каси, які здійснюють приймання готівки від 

клієнтів, та видаткові каси, які здійснюють видачу готівки. В банках з 
невеликими обсягами касових операцій можуть організовуватися об’єднані 
прибутково-видаткові каси. Якщо установа банку здійснює інкасацію 

виручки клієнтів інкасаторською службою, то вона може створити, крім 

прибуткової каси, ще й касу перерахунків якій перераховується вміст 

інкасаторських сумок. Банки можуть організовувати також вечірні каси 

для приймання від клієнтів виручки, яка надходить після закінчення 

операційного дня банку. Вечірні каси не здійснюють видаткові операції. 
 

2. Суть, значення та характеристика касових операцій 

Важливим напрямом діяльності банків є касові операції. Суть даних 

операцій полягає у прийманні готівки від клієнтів, зарахуванні її на 

рахунки, збереженні прийнятих коштів та видачі готівки на вимогу 

клієнтів. Особливо важливим і відповідальним для банку є своєчасне та 

повне задоволення вимог клієнтів на видачу готівки. Від даного залежить 

довіра клієнтів до банку, їх можливість вільно розпоряджатися своїми 

коштами, своєчасно виконувати свої зобов’язання з оплати праці та інших 

платежів, що здійснюються готівкою. 
Касові операції мають велике значення для самих банків, для їх 

клієнтів і для банківської системи загалом.  
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Банківська система, регулюючи касові операції, залучає готівку у 

внутрішньобанківський оборот, завдяки чому вона збільшує свої резерви і 
скорочує витрати на готівковий обіг, поліпшує структуру грошової маси, 

підвищує урегульованість і прозорість грошового обороту, обмежує 

використання грошей для обслуговування тіньових доходів. 

 
3. Ліміт каси та інкасація готівки 

Юридичні особи та індивідуальні підприємці, які мають поточні 
рахунки в банках, згідно з чинним законодавством повинні здавати 

одержану готівку, не витрачену в той самий день на поточні потреби, в 

установи банків для зарахування на їхні рахунки. У себе вони мають право 

тримати готівку тільки в межах ліміту каси, встановленого відповідними 

установами банків. 

Ліміт каси встановлюється індивідуально дня кожного підприємства 

установою банку, яка веде його поточний рахунок.  

Ліміти каси не встановлюється індивідуальним підприємцям. 

Здавати готівку в установи банків доцільно через спеціалізовану 

службу інкасації та перевезення цінностей. Дана служба видає кожному 

клієнту достатню кількість спеціальних сумок, в які їх касири поміщають 

готівкову виручку і довідку про суму вкладених грошей. 

Вся інкасована готівка оприбутковується за оборотною касою, 

зараховується на рахунок клієнтів і передається до сховища чи до 

видаткової каси. 

Важливим моментом приймання готівки касами банків є експертиза 

банкнот і монет та їх оброблення. Метою експертизи є визначення 

справжності банкнот, їх платіжності та ступеня зносу. Метою оброблення 

готівки є формування банкнот у стандартну упаковку з єдиним для всіх 

банків оформленням, на якому зазначається назва банку, хто персонально 

формував упаковку, номінал та кількість банкнот, сума, дата. 

 

Тема 9. Банківське кредитування як основа діяльності банку 

План 

1. Банківські кредити та їх класифікація. 

2. Кредитування юридичних осіб.  

3. Форми забезпечення повернення банківських позичок (застава, 

гарантія, пере відступлення боргу, іпотека страхова угода). 

4. Споживчий банківський кредит та його особливості.  
 

1. Банківські кредити та їх класифікація 

Кредит – позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається 

в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, 

строковості, платності та цільового використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Суб’єктами кредитних відносин є: кредитор і позичальник. 
Серед різноманітних видів кредиту головне місце посідає банківський 

кредит, коли однією із сторін кредитної угоди є банк. 

Сукупність кредитів, наданих банком на певну дату характеризує його 
кредитний портфель. 

Розрізняють такі класифікації банківських кредитів: 

1) за строком користування: 
- короткострокові; 
- середньострокові; 
- довгострокові; 
2) згідно з критерієм забезпечення: 
- забезпечені, або ломбардні; 
- незабезпечені, або бланкові; 
3) за ступенем ризику: 
- стандартні; 
- з підвищеним ризиком; 

4) за способом повернення: 
- поступово (в розстрочку); 

- водночас, тобто одноразовим платежем після закінчення строку; 

- відповідно до особливих умов, передбачених у кредитних угодах; 

- на вимогу кредитора; 

- з регресією платежів; 

5) за характером визначення процентів: 
- з фіксованою процентною ставкою; 

- з плаваючою процентною ставкою. 

 

2. Кредитування юридичних осіб 

Кредити юридичним особам поділяють на: 

- кредити в поточну діяльність – це кредити надані 
позичальниками на задоволення тимчасових потреб в коштах для 

придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів 

та здійснення витрат; 

- кредити в інвестиційну діяльність – це кредити, надані 
позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при 

здійсненні інвестицій. 

Кредити надаються тільки на комерційних засадах з додержанням 

таких умов: 

> оцінки банком кредитоспроможності позичальника, його фінансової 
стабільності, ліквідності та рентабельності діяльності; 

> кредитуються тільки ті види діяльності позичальника, що 

передбачені його статутом; 

> позичальник повинен мати власне майно і брати участь у 
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фінансуванні об'єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу. 

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичальником 

кредитної угоди (договору). До укладання кредитного договору банк 

повинен: 

> ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника; 

> здійснити експертизу проекту чи господарської операції, що 

пропонується для кредитування; 

> визначити ступінь ризику для банку; 

> визначити структуру майбутнього кредиту (сума, строк, процентна 

ставка тощо). 

Основні етапи кредитного процесу: розгляд заявки на отримання 

кредиту; аналіз фінансового стану позичальника; розробка умов 

кредитування та укладання кредитного договору; визначення порядку 

забезпечення повернення кредиту; процедура надання кредиту; процедура 

погашення кредиту; контроль за кредитною операцією. 

 

3. Форми забезпечення повернення банківських позичок 

(застава, гарантія, пере відступлення боргу, іпотека страхова угода) 

В Україні згідно з чинним законодавством банки можуть 

використовувати різні форми забезпечення кредитів. 

1. Застава – це спосіб забезпечення зобов'язання, за яким боржник 

добровільно віддає майно в заставу і оформляє це угодою з кредитором. 

Заставою може бути забезпечена тільки дійсна вимога. Застава повиннa 

забезпечити не тільки повернення позички, а й сплату процентів і пені за 

договором. Вартість застави має бути вищою, ніж розмір позички. 

2. Гарантія (поручительство) – це угода, яка укладається між 

банком і гарантом шляхом видачі останнім гарантійного листа і прийняття 

даного листа до виконання банком. Строк дії гарантії встановлюється, як 

правило, на 10-15 діб більше від строку погашення позички, повернення 

якої забезпечене гарантією. 

3. Перевідступлення (цесія) на користь банку вимог і рахунків 

позичальника до третьої особі означає передання банку-кредитору права 

спрямовувати виручку за цими вимогами і рахунками безпосередньо на 

погашення позички при настанні строку її повернення. 

4. Іпотека – це різновид застави нерухомого майна (головним чином 

землі і будівель) з метою одержання позички в банку. Іпотека надає право 

банку переважного задоволення його вимог боржника в межах вартості 
зареєстрованої застави. 

5. Страхування як форма забезпечення зобов'язань позичальника 

перед банком, здійснюється у формі страхування відповідальності, коли 

клієнт надає банку страхове свідоцтво (поліс) або інші документи, які 
підтверджують факт страхування ним кредитної операції. Банк повинен 
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переконатися в платоспроможності страховика. 

Формою забезпечення виконання зобов'язань є також стягнення пені і 
штрафів. Пенею є визначена законом або угодою сума, яку боржник 

повинен сплатити кредитору у разі невиконання або неналежного 

виконання зобов'язань, зокрема, у випадку прострочення виконання. 

 

4. Споживчий банківський кредит та його особливості 
Споживчий кредит – кредит, який надається як в національній так і в 

іноземній валютах фізичним особам-резидентам України на придбання 

споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в 

розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. 

Суб'єктами споживчого кредитування є фізичні особи (позичальники), 

а в особі кредитора виступають банки, інші кредитні установи (ломбарди, 

пункти прокату тощо). Між банком та населенням може існувати й 

посередник, наприклад торговельна організація, однак при цьому зміст 

споживчого кредиту не змінюється. 

Об'єктом кредитування є витрати, пов'язані з задоволенням поточного 

попиту населення. 

Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов'язаних із 
особливостями сфери особистого споживання громадян. 

По-перше, цей вид кредиту відображає відносини між кредитором і 
позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання.  

По-друге, на відміну від інших видів кредиту, якими користуються 

переважно суб'єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як 

правило, фізичні особи. 

По-третє, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб 

населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Така позика 

прискорює отримання певних благ (товарів, послуг), які вони могли б мати 

(придбати) лише у майбутньому, накопичивши кошти, необхідні для 

купівлі цих товарно-матеріальних цінностей або послуг, будівництва тощо. 

По-четверте, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, 

оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем-підвищенню 

життєвого рівня населення. 

Споживчий кредит є засобом задоволення різних потреб населення. Він 

може надаватися лише в грошовій формі.  
 

Тема 10. Інвестиційна діяльність комерційних банків 

План 

1. Суть банківських інвестицій та участь банків в інвестиційному 

процесі. 
2. Інвестиційний портфель банку. 
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1. Суть банківських інвестицій та участь банків в 

інвестиційному процесі 
Інвестиції – це довгострокове вкладання капіталу в будь-яку галузь 

економіки з метою отримання доходу чи прибутку або в будь-яку поточну 

діяльність, яка збільшує здатність економіки відтворюватись на 

розширеній основі.  
Головні напрями участі банків в інвестиційному процесі 

передбачають: 

1) проведення операцій, пов'язаних з вкладенням в державні цінні 
папери; 

2) здійснення інвестицій за рахунок власних коштів; 

3) участь в інвестиціях у складі промислово-фінансових груп; 

4) трастове управління інвестиційними ресурсами; 

5) залучення іноземних інвестиційних ресурсів. 

Інвестиційна діяльність банків тісно пов'язана з банківськими 

кредитними операціями, проте вона має відмінності: 
1) інвестиції носять знеособлений характер; 

2) у процесі інвестування в цінні папери комерційні банки виступають 

кредиторами і є ініціаторами таких заходів; 

3) позика видається переважно на короткий термін і на основі 
принципів повернення та забезпеченості, а інвестиції в цінні папери 

здійснюються без дотримання таких принципів. 

Для здійснення професійної діяльності банки повинні одержати дозвіл 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будь-якого 

підприємства, установи не повинна перевищувати 15% капіталу банку. 

Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати 60% розміру 

капіталу банку. 

Отже, банки можуть брати участь в інвестуванні таким чином: 

1) обслуговувати рух коштів, що належать інвесторам-клієнтам і 
призначені для інвестування; 

2) мобілізувати накопичення для заощаджень і спрямовувати їх на 

інвестування через ринок цінних паперів; 

3) вкладати в інвестиційні проекти власні та залучені ресурси. 

 

2. Інвестиційний портфель банку 

Інвестиційний портфель банку – це сукупність здійснених банком 

інвестицій з метою одержання прибутку та диверсифікації ризиків. 

Залежно від поведінки інвесторів інвестиційний портфель може бути 

таких типів: 

> агресивний (ризиковий);  

> поміркований (ринковий); 
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> консервативний портфель. 

При розробці своєї інвестиційної стратегії банк може дотримуватися 

встановленої класифікації і формувати інвестиційні портфелі. 
Інвестиційною характеристикою банку, яка базується на 

співвідношенні доходу і ризику, є тип портфеля. Банки можуть 

формувати такі типи портфелів: 

Портфель зростання – зорієнтований на цінні папери та інші 
інвестиційні об'єкти, ринкова вартість яких швидко зростає. Метою 

портфелю є зростання капіталу не за рахунок отримання дивідендів і 
процентів, а за рахунок зростання курсової вартості. По іншому такий 

портфель називають курсовим. 

Залежно від співвідношення очікуваного зростання капіталу та ризику 

можна виділити види портфелів зростання: агресивний, консервативний та 

середній. 

Змішаний портфель (збалансований портфель з урахуванням зростання 

та доходу інвестованого капіталу) формується, щоб уникнути можливих 

втрат на фондовому ринку як від падіння курсової вартості, так і від 

низьких процентних виплат.  

У спеціалізованому портфелі папери або інші об'єкти інвестицій об'єднані 
не за загальним цільовим критерієм, а за більш частковими критеріями (за 

ризиком, цінним папером, галузевою або регіональною належністю тощо). 

При формуванні інвестиційного портфеля інвестор повинен чітко 

сформувати свою стратегію управління та визначити майбутній тип 

портфеля. 

 

Тема 11. Операції банків з цінними паперами 

План 

1. Поняття операцій банків із цінними паперами. 

2. Сутність і види інвестицій у цінні папери. 

3. Основи управління інвестиціями банків у цінні папери. 

4. Формування портфеля цінних паперів банку. 

 

1. Поняття операцій банків із цінними паперами 

Світова практика знає два підходи до проблеми сполучення звичайної 
банківської діяльності з діяльністю на ринку цінних паперів. 

Згідно з першим — банкам забороняється займатись деякими видами 

професійної діяльності на ринку цінних паперів (брокерською, 

дилерською, організатора ринку), а також повинні бути суттєво обмежені 
окремі види непрофесійної діяльності як інвесторів (вкладення в 

недержавні цінні папери крім дочірніх банківських і фінансових 

компаній). 

Другий підхід становить собою дозвіл банкам поєднувати звичайні 
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банківські операції з більшістю операцій на ринку цінних паперів (як 

професійних, так і непрофесійних). Такий підхід переважає в європейських 

країнах і прийнятий як основний для майбутньої об'єднаної Європи.  

Із моменту зародження сучасної української банківської системи 

(кінець 80-х — початок 90-х років) законодавство дотримувалось іншого 

підходу — універсальності банків. Комерційні банки в Україні можуть 

здійснювати всі види діяльності та всі види операцій на ринку цінних 

паперів, які дозволені чинним законодавством, а саме: 

• управління інвестиціями і фондами; 

• брокерська та дилерська діяльність; 

• розрахункове обслуговування учасників ринку цінних паперів; 

• ведення реєстру та депозитарне обслуговування; 

• консультаційна діяльність тощо. 

 

2. Сутність і види інвестицій у цінні папери 

До традиційних фінансових активів належать акції та облігації. 
Облігація – це основний вид боргових зобов'язань, згідно з яким 

позичальник (емітент) повинен сплатити певну суму кредитору (власнику) 

по завершенні визначеного терміну та суму щорічного доходу у вигляді 
фіксованого або плаваючого відсотка. Зміна плаваючого відсотка 

відбувається згідно з установленими правилами. Саме тому облігації 
називають цінними паперами з фіксованим доходом. 

На відміну від акцій, за облігаціями гарантується сплата відсотка у 

встановлений строк, але його розмір, як правило, нижчий від дивідендів. У 

світовій практиці сплата відсотків за облігацією здійснюється з суми 

прибутку до оподаткування (в Україні відноситься на валові витрати). 

Облігації мають номінальну та ринкову ціни. Номінальна ціна 

зазначається на облігації та є основою при подальших перерахунках і 
нарахуванні відсотків. При закінченні встановленого терміну емітент 

погашає облігації за викупними цінами, які можуть збігатися або ні з 
номінальною ціною, що залежить від виду облігацій (купонна, 

безкупонна). 

Ринкова або курсова вартість облігацій визначається умовами випуску 

облігацій та ситуацією, що склалася на ринку на момент реалізації 
облігацій. 

У залежності від забезпечення облігації поділяються на два класи: 

забезпечені заставою – забезпечені фізичними активами; із заставою 

фондових цінних паперів; із заставою пулу іпотек; 

незабезпечені заставою – забезпечені репутацією емітента; під 

конкретний вид доходів емітента; випущені під конкретний інвестиційний 

проект; гарантовані третіми особами; з солідарною відповідальністю; 

застраховані; спекулятивні. 
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Акція — цінний папір, що свідчить про внесення паю до статутного 

капіталу акціонерного товариства та надає право на отримання частки 

прибутку у вигляді дивідендів, на участь в управлінні справами та 

отримання частки майна при ліквідації. 
Ознаками, що розкривають сутність поняття акції є: акція є цінним 

папером; має необмежений термін обігу; засвідчує пайову участь її 
держателя у статутному фонді акціонерного товариства; надає її власнику 

певні майнові та немайнові права. Акції можуть бути звичайними і 
привілейованими.  

Власник акції отримує доход у вигляді дивідендів та за рахунок 

курсових різниць (зміни курсу котирування акцій). При цьому доход, що 

виник у результаті зміни курсу акції, може бути значно вищим за доход у 

вигляді дивідендів. 

 

3. Основи управління інвестиціями банків у цінні папери 

Найпоширенішими вважаються два напрями аналізу: 

фундаментальний аналіз включає чотири рівні дослідження: 

• макроекономічний аналіз; 
• галузевий аналіз; 
• аналіз фінансового стану та перспектив розвитку конкретного 

підприємства-емітента; 

• прогнозування (моделювання) ціни фінансового інструменту. 

Кінцева мета фундаментального аналізу — це прогнозування ціни 

фінансового інструменту. Визначивши ціну для майбутніх періодів, 

аналітики фірм обчислюють теперішню вартість фінансового інструменту, 

користуючись схемою дисконтування.  

Технічний аналіз – це сукупність методів і прийомів прогнозування 

тенденцій зміни цін на ліквідних ринках цінних паперів на підставі 
виключно технічних характеристик ринку – динаміки цін і обсягів 

операцій з купівлі та продажу цінних паперів. При цьому ігноруються 

фундаментальні фактори, що є основою формування ціни на той чи інший 

інвестиційний інструмент. Основні завдання технічного аналізу: 

• розкриття закономірностей у реальному русі цін; 

• виявлення моментів зміни тенденцій у русі цін на ринку (цінового 

піку), тобто моментів, коли зростання ціни змінюється на падіння, або 

навпаки. 

 

4. Формування портфеля цінних паперів банку 

Сукупність різних інвестиційних інструментів для досягнення 

конкретної мети вкладника — це інвестиційний портфель. Портфель 

цінних паперів — це сукупність придбаних (отриманих) банком цінних 

паперів, право на володіння, користування та розпорядження якими 
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належить банку та які згруповані за їх типами і призначенням. У портфель 

можуть входити як папери одного типу, так і різні інвестиційні цінності, 
наприклад, акції, облігації, депозитні та ощадні сертифікати тощо.  

Віднесення цінного папера до певного портфеля залежить від таких 

чинників: 

• намір інвестора під час придбання: тривалість періоду та мета 

придбання; 

• характеристики цінного папера, такі як ліквідність, доходність та 

наявність активно діючого ринку для даного папера; 

• фактичний період зберігання у портфелі банку: цінні папери після 

календарного року зберігання у портфелі банку на продаж переводяться до  

портфеля інвестицій. 

Метою управління портфелем цінних паперів є оцінка та визначення 

напрямків підвищення його ефективності на підставі удосконалення 

структури цінних паперів, покращання якості інвестицій та активізації 
брокерської діяльності на фондовому ринку. 

Дослідження цінних паперів передбачає такі стадії управління: 

• загальний аналіз; 
• оцінка відповідності джерел придбання цінних паперів напрямкам 

вкладень; 

• оцінка ризику, доходу і доходності цінних паперів; 

• оцінка вартості цінних паперів. 

 

Тема 12. Регулювання діяльності банків 
План 

1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми. 

2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення. 

3. Економічні нормативи капіталу банку. 

4. Економічні нормативи ліквідності. 
5. Нормативи кредитного ризику. 

6. Нормативи інвестування. 

 

1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми 

Державне регулювання банківської діяльності здійснюється насамперед 

в межах банківської системи та виражається у впливі центрального банку 

на банки II рівня. 

Банківське регулювання – це система заходів, за допомогою яких 

центральний банк, або інший наглядовий орган забезпечує стабільне, 

безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у 

банківському секторі. 
Регулювання здійснюється з метою забезпечення стабільної діяльності 

банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками, а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу 

через ризики, що притаманні банківській діяльності. 
Регулювання діяльності банків НБУ здійснює у двох основних формах: 
1) адміністративне регулювання, яке включає такі заходи: 

- реєстрація банків і ліцензування їх діяльності: 
- встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 

- застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру: 

- нагляд за діяльністю банків: 

- надання рекомендацій щодо діяльності банків. 

2) індикативне регулювання, складниками якого є: 

а) засоби впливу, пов’язані з визначенням кількісних параметрів 

банківської діяльності: 
встановлення обов’язкових економічних нормативів; 
визначення норм обов’язкових резервів для банків; 
встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиківвід 

активних банківських операцій; 
б) засоби впливу непрямого характеру: 

визначення процентної політики; 
рефінансування банків; 
кореспондентські відносини; 
управління золотовалютними резервами, включаючи валютні 

інтервенції; 
операції з цінними паперами на відкритому ринку; 
імпорт та експорт капіталу. 
Індикативне регулювання банківської діяльності включає такий 

важливий елемент, як встановлення з боку НБУ для банків обов’язкових 

економічних і нормативів, призначення яких у захисті інтересів вкладників 

і кредиторів та забезпечення фінансової надійності банків. 

 

2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення 

Одним з найважливіших показників діяльності банків є регулятивний 

капітал. Його призначення – покриття негативних наслідків 

різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, 
та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної 
діяльності банків. Він є базою для розрахунку економічних нормативів.  

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) 
капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу та розраховується за 

формулою 

 

РК = ОК + ДК – В, 
 

де ОК – основний капітал; 
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ДК – додатковий капітал; 

В – відрахування. 

Основний капітал вважається більш незмінним, і таким, що не підлягає 

передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні 
збитки. Додатковий капітал немає стійкого характеру, а його розмір 

піддається змінам. 

Елементи основного капіталу такі: 
� статутний капітал; 
� розкриті резерви; 

� очікувані (можливі) збитки за невиконаними зобов’язаннями 

контрагентів. 
Додатковий капітал складається з таких елементів: 

- резерви під стандартну заборгованість інших банків; 

- резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними 

операціями банків: 

- нерозподілений прибуток минулих років; 

- прибуток звітного року, що очікує затвердження: 

- результат переоцінки основних засобів; 

- прибуток поточного року, зменшений на суму неотриманих 

нарахованих доходів; 

- субординований борг, що враховується до капіталу (субординований 

капітал), з метою підвищення капіталізації; 
- нерозподілений прибуток минулих років: 

- прибуток звітного року, що очікує затвердження. 

Загальний розмір додаткового капіталу не може бути більше ніж 100 % 

основного капіталу. Розмір субординованого капіталу не може 

перевищувати 50 % розміру основного капіталу. 

Регулятивний капітал виступає відкоригованою частиною фінансового 

капіталу, яка найменше підлягає змінам і може гарантувати покриття 

негативних наслідків різноманітних ризиків та захист інтересів вкладників. 

 

3. Економічні нормативи капіталу банку 

До першої групи економічних нормативів – нормативів капіталу – 

входять три нормативи: 

Н1 – мінімальний розмір регулятивного капіталу банку – установлює 

НБУ обов’язковий норматив мінімального розміру регулятивного капіталу 

(H1) для всіх банків, якого вони зобов’язані дотримуватися. Розмір 

регулятивного капіталу не може бути менший ніж його статутний капітал; 

Н2 – норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив 

платоспроможності) – відображає здатність банку своєчасно та в повному 

обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із 
торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. 
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Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається за 

формулою 

%1002 ⋅

−+

=

РАОПзЗА

РК
Н

,

 

де
 

РК  – регулятивний капітал банку; 

À
 

– сумарні активи; 

ПзЗ  – позабалансові інструменти, зважені за ступенем кредитного 

ризику; 

РАО  – сума створених відповідних резервів за активними 

операціями. 

Нормативне значення нормативу діючих банків – не менше 10 %. 

Н3 – норматив адекватності основного капіталу – встановлюється з 
метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників 

від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї 
діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків. Показник 

адекватності основного капіталу банку розраховується за формулою 

%1003 ⋅=

А

ОК
Н

,

 

де
 

ОК  – основний капітал банку; 

А
 

– сумарні активи. 

Нормативне значення нормативу має бути не меншим за 4%. 

 

4. Економічні нормативи ліквідності 
Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне 

виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю 

між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і 
сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших 

джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати). 
З метою контролю за станом ліквідності банків НБУ установлює 

наступні нормативи ліквідності: 
Н4 – норматив миттєвої ліквідності – встановлюється для контролю 

за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 

зобов’язань за рахунок високоліквідних активів і визначається за 

формулою 

%1004 ⋅=

з

в

П

А
Н

,

 

де
 

вА  – активи високоліквідні; 
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зП
 

– поточні зобов’язання. 

Оптимальне знамення нормативу Н4 – не менше за 20 %. 

Н5 – норматив поточної ліквідності – встановлюється для визначення 

збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку. 

%1005 ⋅=

з

л

П

А
Н

,

 

де
 

лА  – активи ліквідні. 

Оптимальне значення нормативу Н5 – не менше за 40 %. 

Н6 – норматив короткострокової ліквідності – встановлюється для 

контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові 
зобов’язання за рахунок ліквідних активів. Норматив короткострокової 
ліквідності визначається за формулою 

%1006 ⋅=

зП

А
Н

.

 

Оптимальне значення нормативу Н6 – не менше за 20 %. 

 

5. Нормативи кредитного ризику 

З метою зменшення банківських ризиків НБУ установлює нормативи 

кредитного ризику, недотримання яких може призвести до фінансових 

труднощів у діяльності банку. 

Н7 – норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента – встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що 

виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх 

зобов’язань. Показник визначається за формулою 

%1007 ⋅
+

=

РК

ЗВ
Н

,

 

 

де
 

В – всі вимоги банку до контрагента; 

З – всі позабалансові зобов’язання, видані банком щодо контрагента. 

Оптимальне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25 %. 

Н8 – норматив великих кредитних ризиків – установлюється з метою 

обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або 

групою пов’язаних контрагентів. Показник визначається за формулою: 

%1008 ⋅

+

=
∑

РК

ЗК
Н

в

,

 

де
 

вК – всі великі кредитні ризики, надані банком щодо всіх 

контрагентів або груп пов’язаних контрагентів. 
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Нормативне значення Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір 

регулятивного капіталу банку. 

Н9 – норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру – встановлюється для 

обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з 
інсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на 

діяльність банку. Норматив визначається за формулою 

%1009 ⋅

+

=
∑

СК

ЗЗ
Н

і

,

 

де
 

іЗ – всі зобов’язання інсайдера перед банком; 

СК – статутний капітал банку. 

Оптимальне значення нормативу Н9 не має перевищувати 5 %. 

Н10 – норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих інсайдерам – установлюється для обмеження 

сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної 
суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і 
загрожує збереженню регулятивного капіталу банку. Норматив 

визначається за формулою: 

%10010 ⋅

+

=
∑

СК

ПозЗ
Н

зі

,

 

де
 

зПоз – всі позабалансові зобов’язання інсайдера перед банком; 

СК – статутний капітал банку. 

Оптимальне значення нормативу Н10 не має перевищувати 30 %. 

 

6. Нормативи інвестування 

З метою забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків, а 

саме за прямими інвестиціями, НБУ установлює нормативи інвестування.  

Н11 – норматив інвестування в цінні папери окремо зa кожною 
установою – встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з 
операціями вкладання коштів банку до статутних капіталів установ, що 

може призвести до втрати капіталу банку, і визначається за формулою  

%100
)(

11 ⋅

++

=

СтФЦПІРК

установиК
Н і

,

 

де
 

установиКі

 

– розмір коштів, які інвестуються на придбання 

акцій окремо за кожною установою. 

Оптимальне значення нормативу Н11 не має перевищувати 15%. 
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Н12 – норматив загальної суми інвестування – встановлюється для 

обмеження ризику, пов’язаного з операціями вкладання (прямого чи 

опосередкованого) коштів банку до статутних капіталів будь-яких 

юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу банку. Норматив 

визначається за формулою 

%100
)(

.
12 ⋅

++

=

∑ СтФЦПІРК

особиюК
Н і

,

 

де
 

особиюКі .
 

– сума коштів, які інвестуються на придбання акцій 

будь-якої юридичної особи. 

Оптимальне значення нормативу Н12 не має перевищувати 60 %. 

 

Тема 13. Рейтингові системи оцінки банків 

План 

1. Суть, значення, становлення цілісної системи рейтингів. 

2. Види рейтингів банків.  

3. Рейтингова оцінка загального стану та стабільності банківської 
системи "CAMELS". 

 

1. Суть, значення, становлення цілісної системи рейтингів 

У банківській системі рейтинг – це встановлення узагальнюючої 
оцінки фінансового стану банку за стандартизованою системою 

показників, що дозволяє розглядати усі банки з єдиної точки зору. 

Шляхом рейтингових оцінок досягається відкритість фінансового 

ринку для його учасників. 

В Україні проблеми становлення цілісної системи рейтингів та їх 

публікування пов’язані з: 
- відсутністю належного фінансового законодавства про банківську 

діяльність та функціонування інфраструктури ринку інформаційних 

послуг;  
- відсутністю законодавчого визначення замовників на рейтингову 

інформацію та відповідальності за несвоєчасне подання достовірних 

звітних даних для встановлення рейтингів; 

- недостатніми напрацюваннями власних методик рейтингів, 

обмеженою та слабкою їх апробацією, невисокою довірою до них з боку 

користувачів аналітичної інформації, відсутністю належних умов для 

застосування відпрацьованих рейтингових методик високорозвинених 

країн; 

- проблемністю створення рейтинговими агентствами власної 
достовірної інформаційної бази про банки; 

- відсутністю підтримки з боку НБУ та інших державних структур і їх 
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сприяння становленню інфраструктури ринку інформаційних послуг. 
 

2. Види рейтингів банків 

У міжнародній практиці існують такі типи узагальненої оцінки 

діяльності банків: 

1) за призначенням: уніфіковані та диференційовані;  
2) за методом вирахування: номерний; бальний; індексний. 

3) з точки зору характеристики фінансової діяльності: оцінка 

кількісних (об’ємних) показників та оцінка якісних показників. 

Метою оцінки кількісних параметрів банку є визначення масштабів 

розвитку діяльності окремих банків та банківської системи загалом. Даний 

критерій оцінки зумовлений потребою суспільства знати рівень, розвитку 

банківської системи країни як віддзеркалення розвитку її економіки. 

До числа об’ємних показників можна віднести: обсяги сумарних 

активів, виданих кредитів, залучених депозитів, власного консолідованого 

баланcy. Даний рейтинг за інформацією доступний для аналітичного 

використання широкими колами зацікавлених осіб. 

 

3. Рейтингова оцінка загального стану та стабільності 
банківської системи «CAMELS» 

Нагляд за діяльністю банків, що ґрунтується на оцінках ризиків 

діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS, полягає у 

визначенні загального стану банку на підставі єдиних критеріїв, які 
охоплюють діяльність банку за всіма напрямами. Метою оцінки діяльності 
банків за рейтинговою системою є визначення банків, у яких 

незадовільний фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки, 

що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого 

контролю з боку служби банківського нагляду НБУ і вжиття відповідних 

заходів для виправлення цих недоліків у діяльності банку та стабілізації 
його фінансового стану. 

Рейтингова система передбачає ретельний аналіз стану банку. Основою 

даної системи є оцінка ризиків та визначення рейтингових оцінок за 

такими основними компонентами: достатність капіталу (С); якість 

активів (А); менеджмент (М); надходження (Е); ліквідність (L); чутливість 

до ринкового ризику (S). 

Рейтинг банку, визначений за системою "САMELS", є власністю НБУ 

та конфіденційною інформацією, призначеною тільки для внутрішнього 

використання та не підтягає опублікуванню в засобах масової інформації. 
За рейтинговою системою проводиться цифровий рейтинг кожного 

банку за всіма шістьома компонентами. Кожен компонент рейтингової 
системи оцінюється за п’ятибальною шкалою, де оцінка «1» є найвищою 

оцінкою, а оцінка «5» – найнижчою. 
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Тема 14. Банківський маркетинг 
План 

1. Роль маркетингу в функціонуванні банків. 

2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу. 

3. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу. 

 

1. Роль маркетингу в функціонуванні банків 

Необхідність застосування маркетингової діяльності у функціонуванні 
банків зумовлена сучасним станом розвитку банківського сектору в 

Україні, що характеризується посиленням конкуренції як у сфері 
залучення грошових коштів, так і у сфері надання банківських послуг. 

Конкуренція в банківській сфері характеризується такими 

специфічними рисами: 

� завдяки високому ступеню диференціації банківських продуктів 

і послуг банківська конкуренція має багато різновидів і відрізняється 

високою інтенсивністю; 

� значний контроль державних органів влади обмежує можливість 

банків використовувати ціну як чинник конкурентоспроможності, а 

чинником виступає якість банківських продуктів і послуг; 
� банківські продукти та послуги є різними в банках, тобто 

міжгалузева конкуренція здійснюється тільки завдяки переміщенню 

капіталу. 

Відповідно банківський маркетинг розглядається як конкретна 

банківська діяльність щодо акумуляції грошових заощаджень і засобів та 

надання кредитів, або як пошук та використання банком найбільш 

вигідних ринків збуту банківських продуктів, з урахуванням реальних 

потреб клієнтів. 

Основним об’єктом банківського маркетингу виступає 
маркетингове оточення банку, що прямо чи побічно впливає на діяльність 

банку. Крім того, об’єктами банківського маркетингу є банківські 
продукти та послуги, банківські технології, споживачі банківських 

продуктів, процеси та тенденції споживчого попиту та ринковий ризик, 

автоматизовані системи обробки інформації, комунікативні системи тощо. 

Основними суб’єктами банківського маркетингу є банки та їх 

маркетингові підрозділи, кредитно-фінансові посередники, клієнти 

(юридичні та фізичні особи), які є споживачами банківських продуктів.  

Метою банківського маркетингу є забезпечення фінансової стійкості 
банку як умови отримання стабільних доходів. 

 

2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу 

Стратегічне маркетингове планування – це комплексна діяльність 

банку з розробки стратегії банківського маркетингу з урахуванням 
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особливостей маркетингового оточення. Комплексна діяльність банку 

передбачає участь у процесі розробки стратегії банківського маркетингу 

всіх служб, які є організаційними структурами банку. 

Стратегічна орієнтація банківського маркетингу характеризується як 

процес стратегічного маркетингового планування. Стратегічне планування 

розглядається ж категорія, підпорядкована банківському менеджменту та 

як загальнокорпоративна функція.  

Стратегічне планування банківського маркетингу як 

загальпокорпоративної функції здійснюється в такій послідовності: 
- на першому етапі визначаються стратегічно важливі сфери діяльності 

банку, які мають самостійне завдання, орієнтовані на зовнішній щодо 

банку ринковий сегмент; 

- другий етап – стратегічний аналіз сфер діяльності, на підставі чого 

моделюються ринкові шанси та ризики діяльності окремих сфер; 

- третій етап характеризується розробкою програми дій, де 

визначаються стратегічні цілі та завдання банку для кожної стратегічної 
сфери; 

- на четвертому етапі розробляється загальна стратегія банку, що 

включає проекти та програми; 

- п’ятий етап – реалізації стратегічного планування банківського 

маркетингу і коригування стратегій окремих сфер; 

- на шостому етапі цілі стратегічного планування банківського 

маркетингу конкретизуються у довгострокових фінансових планах банку. 

Розробка стратегії банківського маркетингу як узагальненої моделі дій 

потрібна для досягнення довгострокових цілей банку шляхом координації 
та розподілу фінансових ресурсів на підставі принципів і функцій 

банківського маркетингу з метою забезпечення фінансової стійкості як 

умови одержання стабільних доходів. 

 

3. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу 
Реалізація стратегії банківського маркетингу передбачає аналіз 

діяльності банків та коригування її, враховуючи нові тенденції бізнесу та 

ринкові позиції конкурентів. 

Для успішної реалізації стратегії банківського маркетингу об’єктивно 

необхідна служба маркетингу. 
Основними завданнями відділу маркетингу та роботи з клієнтурою є: 

> якісне обслуговування клієнтів шляхом удосконалювання технології 
здійснення банківських операцій, розширення переліку та видів послуг, що 

надаються, впровадження нових методів роботи з клієнтурою; 

> проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг і 
розробка на підставі отриманих результатів програм і планів залучення 

клієнтури, а також особиста участь у їх реалізації; 
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> організація та проведення індивідуальної роботи з VІР-клієнтами 

банку; 

> облік банківських операцій, складання звітності, підготовка 

прогнозних планів. 

Таким чином, необхідною умовою реалізації стратегії банківського 

маркетингу є створення відділу маркетингу і роботи з клієнтурою, який 

має чітке коло завдань, функцій і безпосередньо взаємодіє з іншими 

підрозділами банку. Порядок цієї взаємодії повинен регламентуватися 

внутрішніми нормативними документами банку та нормативними актами 

НБУ. 

 

Тема 15. Фінансовий менеджмент у банку 

План 

1. Основи менеджменту у банку. 

2. Функції та елементи фінансового менеджменту у банку. 

3. Методи управління активами та пасивами банку. 

4. Управління банківськими ризиками. 

 

1. Основи менеджменту у банку 

Банківський менеджмент як самостійний вид банківської діяльності 
передбачає, що менеджер є незалежний від власності на капітал банку, в 

якому він працює. Він може володіти акціями банку, а може і не мати їх, 

працюючи за наймом на посаді менеджера.  

З точки зору банківського менеджменту під банківською діяльністю 

мається на увазі діяльність банку з метою одержання прибутку. Основним 

завданням менеджменту є визначення мети діяльності банку па найближчу 

і віддалену перспективи з урахуванням оцінки потенційних можливостей 

банку і забезпечення їх відповідними ресурсами. 

Банківський менеджмент має власний економічний механізм і охоплює 

такі елементи: 

> внутрішньобанківське управління; 

> управління банківськими операціями. 

Кінцева мета банківського менеджменту – забезпечення 

прибутковості діяльності банку шляхом раціональної організації 
операційного процесу, розвитку техніко-технологічної бази, ефективного 

використання кадрового потeнціaлу при одночасному підвищенні 
кваліфікації, тощо. 

У загальній організаційній структурі банку вирізняють два типи 

підрозділів: 

- відділи, що виконують лінійні функції - безпосередньо зайняті 
виконанням операційної роботи,  

- відділи, що виконують штабні функції - займаються обслуговуванням 
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лінійних відділів, допомагають їм у підвищенні ефективності їхньої 
діяльності. 

Виділяють такі основні групи організаційних структур. 

1. Структури, орієнтовані на надання різних видів банківської 
продукції. 

2. Структури, орієнтовані на різні групи споживачів. 

3. Регіональні організаційні структури. 

 

2. Функції та елементи фінансового менеджменту у банку. 

Основні ланки фінансового менеджменту: 

> об’єкти фінансового менеджменту; 

> суб’єкти фінансового менеджменту; 

> функції фінансового менеджменту та основні блоки цих функцій; 

> інформаційна база фінансового менеджменту. 

Об’єктами фінансового менеджменту в банку є: 

1. Операції банку: формування капіталу банку, активні та пасивні 
операції, комісійно-посередницькі операції. 

2. Ліквідність та фінансові ризики – відсотковий, валютний, кредитний, 

ризик ліквідності, ризик країни тощо. 

3. Фінансові результати – доходи, видатки, прибуток. 

4. Оподаткування тощо. 

Суб’єктом фінансового менеджменту є комплекс підрозділів, які за 

допомогою різноманітних форм управлінського впливу забезпечують 

ефективне управління фінансами в банку, а саме: аналітичні служби, 

служби планування, казначейство, служби контролю. Очолює дані служби 

в банку, як правило, головний фінансовий менеджер. 

Фінансовий менеджмент об’єднує такі взаємопов’язані функції: 
фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання, фінансового 

контролю, які розглядаються стосовно управління фінансами. 

Структурними елементами фінансового менеджменту є фінансові 
служби. 

 

3. Методи управління активами та пасивами банку 

Основними принципами управління активами та пасивами є 
науковість, комплексність, системність, об’єктивність, точність, 

достовірність, дійовість, єдність планів, оперативність, зацікавленість, 

демократизм, ефективність. Ними необхідно керуватися при управлінні 
активами та пасивами на будь-якому рівні. 

Активи банку відрізняються за ступенем ліквідності, прибутковості та 

ризикованості. Залежно від характеру джерел коштів усі пасиви банку 

розрізняються за термінами залучення і вартістю.  

Процес управління активами та пасивами – це формування стратегії 
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та проведення заходів, які приводять структуру банківського балансу у 

відповідність із його стратегічними цілями. 

Основним завданням управління активами і пасивами банку є 

забезпечення такої їхньої структури, яка дає змогу одержувати прибуток, 

не виходячи за межі ліквідності. 
Для здійснення управління активами та пасивами й впровадження 

методик управління в банку створюється спеціальний орган комітет з 
питань управління активами і пасивами (КУЛП). Його завданнями є 
розробка методик та регламентів, що реалізують функцію управління 

активами та пасивами, а також здійснення моніторингу та контролю за 

реалізацією зазначеної функції.  
 

4. Управління банківськими ризиками 

Управління банківськими ризиками складається з таких послідовних 

етапів: 

1) якісного аналізу: на цьому етапі визначається сутність кожного з 
банківських ризиків, їхня структура та виявляються чинники впливу; 

2) кількісного аналізу: на цьому етапі обирається система кількісних 

показників кожного з банківських ризиків та визначаються методи їхньої 
оцінки; 

3) способів зниження ризиків: на цьому етапі обирається той чи інший 

спосіб зниження банківських ризиків або їхня суперпозиція, що дасть 

змогу привести рівень ризику до прийнятного (допустимого); 

4) прийняття рішень – це заключний етап управління банківськими 

ризиками, який передбачає прийняття відповідних фінансових рішень з 
урахуванням ризику. 

Банківські ризики поділяють на три категорії: фінансові; 
функціональні; інші по відношенню до банку зовнішні ризики. 
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