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ÂÑÒÓÏ

Дисципліна “Аналіз ринку банківських послуг” завершує цикл
підготовки фахівців з економіки та підприємництва до діяльності в
банківській системі ринкової економіки. Це означає, що розуміння
ролі ринку банківських послуг у розвитку економіки та особливос'
тей функціонування його сегментів, так само як і набуття навичок
аналізу його діяльності як системи, передбачає попереднє вивчення
таких дисциплін, як “Макроекономіка”, “Статистика”, “Економетрія”,
“Фінанси”,”Фінансовий ринок”, “Економічні ризики”, “Банківська
справа”. 

Мета вивчення дисципліни “Аналіз ринку банківських послуг” —
набути теоретичних знань щодо змісту та умов використання окре'
мих економіко'статистичних методів для аналізу ринку банківських
послуг і вмінь щодо інтерпретації отриманих результатів з подаль'
шим їх застосуванням для прийняття ефективних рішень в уп'
равлінні фінансами та банківською діяльністю.

Фахівець з банківської справи та фінансів після завершення вив'
чення курсу “Аналіз ринку банківських послуг” повинен вміти:
• за інформацією, отриманою з відповідних джерел, давати об’єктив'

ну характеристику стану суб’єктів ринку банківських послуг і
кількісно оцінювати вплив факторів, що його зумовили;

• досліджувати тенденції розвитку сегмента ринку з метою оцінити
можливі напрями подальших змін у діяльності суб’єктів ринку
банківських послуг;

• розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності чи зни'
ження ризику діяльності суб’єктів ринку в майбутньому.
Посібник побудований так, щоб читач мав змогу послідовно оз'

найомитися з теорією питання, методами обчислення показників та
їх аналізу, типовими ситуаціями, що можуть виникнути на ринку
банківських послуг, і способами їх розв’язання, з проблемами враху'
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вання ризиків у практичній діяльності та можливостями їх зменшення.
Для цього потрібно пригадати підставові поняття статистики, що
зроблено у відповідних підрозділах, з використанням інформації
ринку. 

Водночас автори не намагалися детально викласти в посібнику
методи виконання необхідних розрахунків для аналізу всіх типових
ситуацій, з якими практики можуть зустрітися на ринку банківських
послуг. Здебільшого вони прагнули сформулювати проблему, визна'
чити мету аналізу і окреслити шляхи (які методи, чому, в який
спосіб мають бути використані й чому саме так) здійснення аналізу. 

У структурі посібника передбачено:
• виклад матеріалу з прикладами розрахунків, 
• питання для самостійної перевірки набутих знань, 
• розрахункові завдання, 

що дасть змогу читачеві не лише опанувати основні підходи до
аналізу ринку банківських послуг, а й упевнитися в досягненні нав'
чальної мети навіть без допомоги викладача.
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ÏÎÍßÒÒß  ÒÀ  ÐÎËÜ
ÐÈÍÊÓ  ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÈÕ  ÏÎÑËÓÃ
Ó  ÐÈÍÊÎÂ²É  ÅÊÎÍÎÌ²Ö²

1.1. Ðèíîê áàíê³âñüêèõ ïîñëóã
ó ñòðóêòóð³ ô³íàíñîâîãî ðèíêó

Ефективність і швидкість розвитку реальних секторів економіки
безпосередньо пов’язані з ефективним розвитком фінансового сектора,
метою якого є:

1) мобілізація фінансових ресурсів;
2) розподіл фінансових ресурсів для розв’язання завдань соці'

ально'економічного розвитку держави.
Цей взаємозв’язок схематично можна подати так:
якщо
валовий національний продукт (ВНП) = споживання (С) +
+ інвестиції (І) + державні витрати (G) + сальдо зовнішньої

торгівлі (Х – М),
споживання = ВНП (Y) – податки (Т) – заощадження (S),
баланс державного бюджету: G = T,
торговельний баланс: Х = М,

то
Y = (Y – T – S) + I + G + (X – M);

S + T = I + G + (X – M);
I = S – (G – T) — (X – M).

Отже, економічне зростання, яке зумовлюється обсягом інвес'
тицій, залежить від:
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• обсягу заощаджень;
• сальдо торговельного балансу;
• збалансованості державного бюджету.

Забезпечити необхідну для цього  взаємодію заощаджень та інвес'
тицій можна за допомогою державного бюджету та фінансової ринко'
вої системи.

Обидва ці механізми не діють ізольовано, але уряд несе основну
відповідальність за створення середовища, яке має сприяти ефектив'
ному розвиткові фінансової системи.

Водночас слід підкреслити, що визначальна характеристика
фінансових активів — легкість, з якою фінансові ресурси можуть бу'
ти використані чи розподілені, — надто уcкладнює контроль за їх
рухом. Тому й міра втручання держави в діяльність ринкової фінан'
сової системи є досить обмеженою, а межі цього втручання вже дав'
но визначено виходячи з тривалого досвіду функціонування фінан'
сової системи економічно розвинених західних країн. Він свідчить
про те, що наявність фінансового ринку та фінансових інститутів
сприяє:
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Державний бюджет Фінансовий ринок
Мобілізує ресурси (головним чином  че'
рез податки) згідно з правилами та
інструкціями, дотримання яких для осіб,
які діють на території держави, є обов'яз'
ковим

Мобілізує заощадження осіб, які діють на
території держави, на добровільних заса'
дах згідно з правилами та законами

Розподіляє ресурси згідно з планами, роз'
робленими та затвердженими керівними
органами держави

Надає позики та інвестиції, ураховуючи
кон’юнктуру ринку

Державний бюджет Фінансовий ринок

1. Розробка політики фінансового сек'
тора.
2. Створення економічного макросередо'
вища.
3. Створення юридичної та регулятивної
інфраструктур.
4. Правове забезпечення конкуренто'
спроможності фінансових інститутів

1. Пропозиція послуг державному сег'
менту фінансового сектора, включаючи
надання позик і кредитів.
2. Забезпечення реалізації фінансових
операцій державних структур.
3. Створення мережі навчальних і кон'
сультаційних закладів з метою збільшен'
ня кількості учасників фінансового ринку



• скороченню операційних витрат;
• об’єднанню та деверсифікації ризиків;
• розвитку спеціалізованих консультаційних послуг з управління

ризиками та оцінки ефективності інвестицій;
• задоволенню потреб вкладників у ліквідності та безпечності;
• задоволенню потреб інвесторів у терміновому фінансуванні.

Усе це допомогає мобілізувати більший обсяг заощаджень,
розмістити їх ефективніше та з меншим ризиком, аніж це можуть
зробити окремі вкладники. Тобто з більшою довірою до гарантій по'
вернення або можливості отримання прибутку через певний час. Пе'
редумовою завоювання довіри є створення і впровадження єдиних
методів обліку, аудиту та стандартів надання суб’єктами фінансового
ринку інформації про свою діяльність. Інформація, яка є результа'
том збирання та обробки даних і має відповідне аналітичне призна'
чення, дає змогу виявляти, моделювати та прогнозувати зако'
номірності масових процесів, що об’єктивно притаманні фінансовому
ринку.

І якщо така інформація (наприклад, про банки) відсутня чи не'
надійна, а юридичні гарантії слабкі, то фінансові операції будуть об'
межені короткотерміновими позиками, до того ж за умови тісних
зв’язків позичальника з позикодавцем або за наявності застави, яку
легко реалізувати (високоліквідної). 

Не менш важливим фактором для інновацій фінансових послуг і
підтримання високої ефективності фінансового ринку є наявність
конкуренції між фінансовими інститутами як на різних сегментах
ринку, так і всередині одного сегмента. Така “здорова” конкуренція
за фонди на фінансовому ринку, яка сприяє підвищенню якості пос'
луг, що надаються, зменшенню обсягу витрат і відповідальному кре'
дитуванню, можлива лише за умови незалежності фінансових інсти'
тутів: конкурентоспроможність знижується, якщо якийсь із них
залежить від уряду чи має гарантований (або преференційний) дос'
туп до його коштів або до коштів закордонних кредиторів.

З іншого боку, фінансові інститути дуже вразливі як щодо впливу
втрати громадської довіри, так і щодо втрат, спричинених необереж'
ною чи шахрайською поведінкою своїх менеджерів і співробітників.
У свою чергу, дійсне чи очікуване банкрутство головних фінансових
інститутів підвищує ризик макроекономічної стабільності. Тому нез'
важаючи на велике значення конкуренції лібералізація фінансового
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ринку має здійснюватися в межах суворого правового регулювання,
яке передбачає розробку та впровадження: 
• правових норм критеріїв придатності осіб обіймати посади ди'

ректорів і провідних менеджерів;
• обґрунтованих норм розміру статутного капіталу для фінансових

інститутів;
• переліку дозволених для кожного з них видів діяльності;
• портфельної класифікації та правил диверсифікації;
• меж ризиків і відповідного забезпечення;
• стандартів ліквідності;
• обмежень на зовнішні (“інсайдні”) операції та позики дочірнім

підприємствам і фірмам;
• стандарти надання інформації вкладникам та акціонерам.

Упровадження норм має супроводжуватися суворим контролем за
їх виконанням, однак цей контроль не повинен негативно позначати'
ся на розвитку та ефективності діяльності фінансового сектора. Нап'
риклад, певні обмеження щодо кредитної діяльності комерційних
банків зменшують привабливість банків як осередків зберігання
коштів в очах потенційних вкладників, і як наслідок, скорочується
приплив депозитів, а вільні кошти потрапляють на неофіційні ринки,
де правовий контроль за ними практично неможливий. До такого са'
мого результату може призвести також упровадження норм для ство'
рення банківських резервів, якщо такі норми розроблено без ураху'
вання сучасного стану фінансової та господарської діяльності. 

Слід також зазначити, що довіра до фінансових інститутів в Ук'
раїні серйозно похитнулася через макроекономічну нестабільність,
нераціональну фінансову політику, вплив регулюючих програм з
підтримки певних позичальників, політичне втручання у фінансові
операції, низький рівень якості управління, невідповідний контроль.
А як відомо, ефективність розвитку фінансового сектора з упровад'
женням реформ залежить не стільки від якості самих реформ, скіль'
ки від стану “здоров’я” фінансових інститутів, їхньої здатності адек'
ватно реагувати на зміни правової бази та економічного стану
країни, на посилення конкуренції.

Отже, стратегія фінансового сектора базується на результатах
аналізу адекватності фінансових інститутів певним правовим і галу'
зевим стандартам, оцінці ефективності їхньої діяльності, відпо'
відності обсягу та якості послуг вимогам ринку. 

8



Цей аналіз має охоплювати:
• банківський сектор;
• небанківські фінансові інститути;
• ринок цінних паперів;
• юридичне, законодавче та політичне оточення, в якому діють пе'

релічені суб’єкти.
У своїй комбінації ці елементи утворюють систему, яка має забез'

печити взаємозв’язок інвестицій та заощаджень і яку називають
фінансовим ринком (або фінансовою ринковою системою). Зважаючи
на особливості поведінки суб’єктів цього ринку, які мають на ньому
різні цілі, беручи участь у торгівлі різними товарами (“інструментами
ринку”), здебільшого потрібен різний підхід до аналізу кожної події,
чим зумовлюється потреба в сегментації ринку. Загальна сегмен'
тація ринків (у тому числі фінансового) виокремлює ринки'сег'
менти:

1) первинний, вторинний;
2) місцевий, регіональний;
3) національний, світовий.
Різні фахівці з фінансів пропонують різні класифікації для

фінансового ринку. Специфічна сегментація фінансового ринку зу'
мовлена вимогами власників заощаджень до фінансового ринку за'
безпечити щонайменше збереження грошей, наданих у тимчасове
користування, від втрат через знецінення готівки внаслідок інфляції.
Для цього можуть бути використані три можливості:

1) вкладання грошей у банки;
2) придбання цінних паперів;
3) вкладання грошей в цільові фонди (страховий, пенсійний тощо),

що зумовлює створення трьох специфічних сегментів фінансового
ринку:

• ринку банківських послуг;
• ринку капіталів;
• ринку цінних паперів.

На сучасному етапі розвитку економіки України найрозви'
виненішим порівняно з іншими сегментами є ринок банківських по'
слуг, стан і тенденції розвитку якого передусім зумовлюють можли'
вості прогресивних змін в економіці країни. 
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1.2. Ñóòí³ñòü ³ çàâäàííÿ
ðèíêó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã

Ринок банківських послуг — це специфічна сфера товарних
відносин, де основними операціями є акумулювання коштів та їх
нагромадження, надання кредитів, здійснення грошових розра'
хунків, емісія грошей та цінних паперів, операції з іноземної валю'
тою тощо.

Основні завдання банку на ринку банківських послуг:
• розширення спектру послуг і підвищення їх якості, удоскона'

лення обслуговування;
• запровадження нових форм обслуговування, серед яких нові

форми кредитування (овердрафт, кредитування із застосуванням
гнучкої відсоткової політики тощо), персональне, “елітарне” обслу'
говування клієнтів шляхом менеджменту рахунків, консультацій,
нетрадиційних форм обслуговування і, як результат проведеної ро'
боти, створення нових банківських технологій і вдосконалення
існуючих;

• виявлення і задоволення потреб клієнтів у поєднанні із суспіль'
ними інтересами, зокрема через фінансування важливих для
суспільства проектів;

• залучення до обслуговування фінансово стабільних клієнтів з
урахуванням:

• розмірів фірми, наявності дочірніх структур;
• розмірів і стабільності оборотів, зокрема готівкових;
• контролю з боку фірми певного сектора економіки;
• взаємозв’язку з іншими фірмами;
• діяльності на міжнародному ринку;

• забезпечення стабільного підвищення ефективності всіх видів
банківської діяльності;

• забезпечення ефективних джерел  залучення коштів;
• зниження банківського ризику;
• поліпшення іміджу банку.
Ринок тяжіє до стихійності та непередбачуваності. Тому потрібно

розробити теорію та практику, спрямовані на обмеження стихійності
ринку, адже його основні процеси мають бути керованими та регульо'
ваними. Ця теорія дістала назву “маркетинг”.
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Маркетинг — це система регулювання, управління та вивчення
ринку, спрямована на задоволення потреб споживачів.

Регулювання передбачає визначення причинно'наслідкових
зв’язків і факторів, за допомогою яких можна впливати на ринок. Це
потребує маркетингових досліджень, тобто діяльності, що полягає в
збиранні, обробці, зведенні, аналізі та прогнозуванні даних, необ'
хідних для маркетингової діяльності на різних рівнях.

У маркетингу банківської діяльності виокремлюють поняття
маркетингового середовища банку, тобто сукупності суб’єктів, які
впливають на діяльність банку на ринку банківських послуг. Воно
складається з внутрішнього (ендогенного) середовища, пов’язаного з
організаційною структурою банку, його потенціалом, географічними
межами діяльності, менеджментом, і з зовнішнього (екзогенного) се'
редовища, з яким банк взаємодіє.

Екзогенне середовище поділяється на мікросередовище і макро'
середовище.

Мікросередовище утворюють особи, безпосередньо пов’язані з
діяльністю банку: вкладники, позичальники, конкуренти, контакт'
на аудиторія та інші особи, які сприяють або протидіють діяль'
ності банку, а також пов’язані з банком системою обміну інфор'
мацією.

До макросередовища належать зовнішні фактори, що діють неза'
лежно від банку, але впливають на його діяльність: демографічні
фактори, соціальні  умови життя населення, стан економіки, геогра'
фічні особливості, політичне становище тощо.

Необхідною умовою успішної діяльності банку на ринку є на'
явність інформаційного забезпечення, яке використовується для уп'
равління розвитком асортименту та якістю банківських послуг
відповідно до вимог споживачів, збалансованості попиту та пропо'
зиції у взаємозв’язку з показниками (факторами) внутрішнього й
зовнішнього середовища.

Для того щоб вивчити ринок банківських послуг, використову'
ють такі джерела інформації:
• дані офіційної статистики — економічні, соціальні, демографічні

процеси та явища, які дають змогу оцінити вплив макроеко'
номіки на ринок банківських послуг;

• дані відомчої статистики — стан, розвиток і результати діяльності
окремих споживачів банківських послуг (міністерств, відомств,
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підприємств) з точки зору обсягу попиту на ці послуги та креди'
тоспроможності позичальників, результати діяльності банків'
конкурентів;

• дані вибіркових обстежень і опитувань споживачів банківських
послуг (для отримання відомостей, яких немає в офіційній та
відомчій статистиці) — обсяг споживання банківських послуг,
перспективи їх розвитку, оцінка споживчих якостей послуг, рівня
й характеру незадоволеного попиту тощо.
Проводиться також опитування споживачів банківських послуг і

спеціалістів банківської справи щодо ступеня збалансованості попиту на
банківські послуги, перспектив розвитку їх обсягу та структури тощо.

Завдання статистичного забезпечення маркетингових дослід?
жень банківської діяльності:
• збирання, обробка та зведення інформації щодо діяльності банку

на ринку;
• оцінка та аналіз кон’юнктури ринку як у цілому, так і за окремими

сегментами;
• оцінка та прогнозування власних можливостей банку (матеріально'

технічна база, фінансовий стан, ефективність діяльності, конкурен'
тоспроможність, формування і використання ресурсів та трудового
потенціалу);

• оцінка й аналіз можливостей та активності конкурентів;
• оцінка основних параметрів ринку окремих видів банківських

послуг, визначення його місткості;
• прогнозування попиту на банківські послуги, оцінка його елас'

тичності;
• визначення та оцінка різновидів банківського ризику;
• інформаційно'аналітичне обґрунтування стратегії та планів мар'

кетингу банку;
• прогнозування відсоткових ставок, інформаційно'аналітичне за'

безпечення маркетингової стратегії відсоткових ставок;
• виявлення та моделювання думок і вподобань споживачів

банківських послуг, їхньої поведінки в різних ринкових ситуаціях;
• оцінка конкурентоспроможності окремих видів банківських послуг;
• оцінка ефективності реклами та інших шляхів просування

банківських послуг на ринок;
• постійний контроль за виконанням маркетингових рішень, оцінка

їх ефективності, аналіз виконання планів і програм маркетингу.
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Крім того, дається характеристика:
• виду послуги — конкурентоспроможність, новизна та здатність

задовольняти існуючі та перспективні потреби споживачів;
• безпосередньо ринку — його географічне положення, сегмен'

тація, місткість, структура за видами послуг, кон’юнктура, тен'
денції розвитку тощо;

• споживачів (як існуючих, так і можливих) — сегментація, рівень
задоволення потреб, вплив на потреби основних факторів;

• стану конкурентного середовища — склад конкурентів, їхній роз'
виток, методи й результати діяльності.

1.3. Ñåãìåíòàö³ÿ ðèíêó
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã

Сегментація ринку банківських послуг — це розподіл загальної
сукупності клієнтів банку за групами відповідно до вимог щодо роз'
витку банківських послуг.

Критерії сегментації ринку банківських послуг:
• галузева належність споживачів;
• вагомість споживачів;
• місцезнаходження споживачів;
• оцінка та прогнозування фінансового стану й кредитоспромож'

ності споживачів.
При виборі оптимальних сегментів ринку перевага надається:

• великим сегментам;
• сегментам з чітко окресленими межами;
• сегментам з фінансовою стабільністю;
• сегментам з інтенсивним розвитком попиту на банківські послуги.

Сегментація здійснюється за певними ознаками:
• географічною (внутрішній і зовнішній ринки);
• вагомістю клієнтів;
• галузевою належністю;
• видом діяльності;
• групами населення (соціальний стан, рівень доходу тощо).

Характеристика загальної ситуації на ринку банківських послуг
включає оцінку таких чинників:
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• перспективи й тенденції розвитку ринку;
• стан банківської та позабанківської сфер;
• умови роботи інших, у тому числі іноземних, банків у даному

регіоні, на даному ринку;
• потенційна місткість ринку банківських послуг, географічні

(регіональні) кордони ринку, на якому працює банк, перспективи
розширення;

• ступінь монополізації даного ринку, його найважливіші характе'
ристики.
Специфіка маркетингу банківської діяльності полягає в тому,

що банк працює у сфері послуг. По суті банківський продукт — це
комплекс послуг банку за активними і пасивними операціями.
Банківським послугам, як і іншим видам послуг, притаманні й
специфічні характеристики, які треба враховувати при розробці
стратегії маркетингу, а саме нестабільність якості, незбережува'
ність.

За аналогією з товарами в банківському продукті розрізняють:
• основний продукт — базовий асортимент кредитування, послуги з

вкладання капіталу, послуги з розрахунків, операції з валютою,
інші послуги;

• реальний продукт, або поточний асортимент послуг, який по'
стійно змінюється та розширюється;

• розширений продукт, який включає обслуговування зовнішньо'
економічних зв’язків, допомогу для розробки творчих ідей в га'
лузі фінансів, менеджменту; використання зв’язків і контактів,
фінансових вигод, особисті поради тощо.
Крім основних, структура банківських послуг може включати

консультаційні послуги з питань бухгалтерського обліку, банківсь'
ких операцій, операцій з цінними паперами, валютою, послуги по ро'
боті з готівкою, робота з кредитними картками, дорожніми чеками,
інформаційно'довідкові послуги, аудиторські послуги, факторингові
послуги, лізингові послуги, прийом поручництв та видача гарантій
для третіх осіб, зберігання та перевезення цінностей, проведення
семінарів для клієнтів тощо.

Банківські послуги та товари об’єднуються в певні групи.
Депозитні послуги:

• поточні депозити;
• ощадні депозити;
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• термінові депозити;
• заблоковані депозити;
• депозитні сертифікати. 

Кредитні послуги:
• кредитні картки;
• банківські овердрафти;
• комерційні кредити;
• кредити в розстрочку;
• фінансування під дебіторську заборгованість. 

Лізинг:
• іпотечне кредитування;
• фінансування будівництва.

Послуги електронної обробки даних. Міжнародні банківські послуги
та операції:
• кредитування за кордон;
• операції з іноземною валютою.

Позабалансові операції:
• гарантії;
• векселі;
• зобов’язання;
• акредитиви;
• контракти щодо відсоткової ставки;
• свопи;
• ф’ючерсні та форвардні контракти;
• опціони;
• контракти щодо валютних операцій.

Інші послуги:
• дорожні чеки;
• послуги, пов’язані зі зберіганням цінностей;
• фінансові консультації;
• послуги управління потоками коштів;
• гарантія цінних паперів;
• послуги щодо цінних паперів;
• інкасаторські послуги;
• клірингові послуги;
• інші.

У ході аналізу ринковий продуктовий потенціал групується за
трьома напрямами банківської діяльності.
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1. Комерційне кредитування — короткострокові, довгострокові,
валютні та міжбанківські кредити.

2. Неторгові операції:
• розрахунково'касове обслуговування (зокрема, ведення поточ'

них і депозитних рахунків, здійснення комунальних платежів);
• валютне обслуговування (операції з обміну іноземної валюти, з

дорожніми чеками, пластиковими картками);
• операції з цінними паперами (державними облігаціями та

акціями банку);
• споживчі кредити;
• інші послуги.

3. Інвестиційна діяльність, зокрема надання підприємствам
коштів і можливостей для збільшення акціонерного капіталу, спри'
яння інвестиціям у цінні папери приватизованих і конкурентоспро'
можних підприємств тощо.

За окремими видами послуг розробляється відповідне статистич'
не забезпечення маркетингу. Так, серед позикових операцій перспек'
тивним є лізинг — довгострокова оренда виробничих фондів, коли
нелізингова компанія зберігає за собою права власності. Статистич'
не забезпечення управління лізингом передбачає групування:
• за суб’єктами кредитування;
• за видами засобів виробництва (устаткування,  будівлі, споруди

тощо);
• за строками оренди;
• за умовами повернення або продажу устаткування після закінчення

строку угоди;
• за регіональною ознакою з виокремленням міжнародного лізингу

тощо.
Попит на лізинг і відповідна пропозиція вивчаються з урахуван'

ням факторів економічного розвитку, правового регулювання тощо.
Особлива увага приділяється аналізу фінансового стану потен'

ційних клієнтів — орендарів, зокрема:
• технічному стану їхнього виробничого устаткування, його

повній, відновлюваній і залишковій вартості;
• ступеню спрацювання як частки вартості основних засобів, пере'

несеній на створений продукт при їх використанні;
• ступеню придатності як частки ще не перенесеної вартості на

створений продукт;
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• рівню фондовіддачі як обсягу продукції, одержаної в середньому
з одиниці вартості основних фондів;

• рівню фондозабезпеченості праці як вартості основних фондів у
розрахунку на одного працівника тощо.
Ефективність лізингової діяльності банку аналізується на основі

показників, що характеризують:
• склад та обсяг лізингових операцій;
• чисельність клієнтів;
• дохід і витрати, пов’язані з лізингом;
• прибуток, у тому числі в розрахунку на одного працівника, зайня'

того лізинговими операціями;
• відношення прибутку до доходу;
• частку прибутку від лізингу в загальній сумі прибутку банку;
• розширення кола додаткових банківських послуг, пов’язаних з

лізингом, тощо.
До перспективних операцій належить також факторинг — різно'

вид торгово'комісійних операцій, який поєднується з кредитуванням
певної частини оборотного капіталу клієнтів і передбачає інкасування
дебіторської заборгованості клієнтів, кредитування і гарантію від
кредитних і валютних ризиків. Інформаційне забезпечення у цьому
разі передбачає збирання та оброблення даних про кількість й обсяг
факторингових угод, які здійснює банк або його дочірні філії, у тому
числі за строками погашення та відстрочення платежів, часткою пла'
тежів, не сплачених своєчасно.

Особлива увага приділяється статистичному забезпеченню
оцінки ризику, пов’язаного зі здійсненням факторингових операцій.
Для цього використовуються такі дані:
• фінансовий стан покупців у поєднанні з даними про суму переус'

туплених вимог; 
• обсяг наявного боргу; 
• кошти на рахунках; виконання боргових вимог; 
• відносини покупця з постачальниками; 
• наявність у платника понадпланових запасів продукції;
• якість і конкурентоспроможність товарів; 
• строки та суми рахунків'фактур, які належить сплатити.

Крім того, оцінюються можливості банку на основі даних про
вільні кошти факторингового відділу, наступні зобов’язання, карто'
теку непогашених платежів. Дається характеристика додаткових
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послуг, які пропонуються клієнтам банку при здійсненні факторин'
гових операцій, — бухгалтерських, інформаційних, рекламних, збу'
тових, юридичних тощо. Аналізується комісійна винагорода за
здійснення факторингових операцій: за наданий кредит; у вигляді
відсотка від суми рахунка'фактури, яка залежить від обсягу й струк'
тури діяльності постачальника, кредитоспроможності покупців, тру'
домісткості факторингових операцій тощо.

За аналогією з іншими операціями аналізується статика та ди'
наміка доходу від факторингових операцій, витрат, пов’язаних з цими
операціями, відповідного прибутку, зокрема в розрахунку на одного
працівника, відношення прибутку до доходу, частки прибутку від
факторингових операцій у загальному обсязі прибутку банку.

Виробництво і збут банківських послуг збігаються в часі й мо'
жуть бути локалізовані у приміщенні банку або в його відділеннях. 
У збутовій політиці банку виокремлюють два аспекти:
• збут у просторі (вибір місця та каналів збуту);
• збут у часі.

Розрізняють такі канали збуту:
• власні (головне відділення банку, дирекції, філії, збут за допомо'

гою автоматів);
• невласні (через посередництво дочірніх фірм, участь у капіталі

інших банків, страхових компаній тощо).
Для надання банківських продуктів і послуг цільовим клієнтам

комерційні банки використовують різні методи та системи ре'
алізації. Канали реалізації є основними засобами комунікації банків
з ринком і отримання інформації від різних структур, які безпосе'
редньо працюють з клієнтами.

Канали реалізації продуктів і послуг такі:
• мережа відділень;
• банкомати;
• термінали та інші технічні засоби (комп’ютери, які використову'

ють працівники банку для отримання інформації про стан ра'
хунків клієнтів, дозволу на виконання таких операцій, як зняття
готівки з рахунка, реєстрація продажу банківських продуктів);

• система електронних платежів і касових терміналів;
• пластикові картки;
• система “клієнт–банк”;
• групи прямого продажу;
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• телефони'факси;
• поштовий зв’язок.

Стимулювання збуту збільшує матеріальну цінність банківсь'
ких продуктів і послуг, стимулюючи їх придбання клієнтами,
підвищення обсягу продажу або просування на ринок нових то'
варів, продуктів і послуг. Заходами стимулювання збуту є:
• стимули для посередників, агентів;
• стимули для клієнтів: демонстрації, купони, сувеніри;
• стимули для персоналу, спрямовані на збільшення обсягу про'

дажу.
Важливим етапом розробки маркетингової стратегії банку є виз'

начення характеристик споживачів.
Поліпшення обслуговування клієнтів передбачає розв’язання таких

завдань:
• визначення вимог клієнтів щодо рівня якості обслуговування;
• розробка показників і параметрів для визначення якості обслуго'

вування;
• розробка та запровадження системи ефектного й швидкого

вирішення проблемних ситуацій, а також оперативне виконання
заявок і вимог клієнтів;

• оцінка ступеня задоволення вимог клієнтів;
• зміна характеру діючого обслуговування відповідно до вимог

клієнтів.
Обґрунтована маркетингова стратегія спрямована на отримання

додаткових конкурентних переваг у результаті:
• поліпшення якості обслуговування клієнтів на основі регулярного

аналізу та модифікації рівня обслуговування відповідно до вимог
клієнтів; 

• утримування фінансово стабільних клієнтів завдяки більш пов'
ному задоволенню їхніх вимог з точки зору поліпшення якості та
додержання вищих стандартів обслуговування;

• збільшення прибутковості на основі зниження плинності фінан'
сово стабільних клієнтів, залучення нових цільових клієнтів і зрос'
тання обсягу операцій завдяки більш повному задоволенню ви'
мог клієнтів щодо якості обслуговування та подальшому прид'
банню ними продуктів і послуг банку;

• покращення іміджу банку на основі зростання довіри до нього з
боку клієнтів завдяки конструктивному підходу до підвищення
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якості обслуговування та задоволення індивідуальних потреб і
запитів клієнтів.
Сукупність споживачів розподіляється на такі групи: фізичні особи,

підприємства, органи влади, банки'кореспонденти.
Для цих груп дається характеристика:

• поточного, а також можливого в перспективі складу клієнтів
банківської системи, у тому числі конкретного банку;

• структури потреб і запитів клієнтів;
• мотивів звернення до послуг банку;
• незадоволених потреб у банківських послугах;
• реакції клієнтів на нові види послуг.

Щоб визначити вплив основних факторів на попит на банківські
послуги залежно від обсягу та структури потреб, збирають інфор'
мацію, яка характеризує:

щодо юридичних осіб —
• розміри (статутний фонд, активи, чисельність зайнятих, оборот,

інші характеристики);
• галузь, вид діяльності;
• номенклатуру продукції, основних постачальників і споживачів;
• строк перебування клієнта в банку;

щодо фізичних осіб —
• вік, стать, рівень доходу, соціальний стан, регіон проживання і

роботи.
Таке групування є базою для сегментації ринку банківських послуг.

Для підприємств — це сегментація за галузями економіки, оборотом, еко'
номічним становищем, місцезнаходженням тощо. На ринку фізичних
осіб сегментацію проводять за географічною, соціально'демографічною
(вік, стать, склад сім’ї, рівень освіти) ознакою, майновим станом.

З метою підвищення якості клієнтської бази банк використовує
такий підхід:

1) проводить сегментацію ринку, визначає привабливі з ринкової
точки зору галузі та оцінює їх потенційний розвиток;

2) переглядає клієнтську базу в розрізі галузей та визначає
раціональність співвідношення діючої структури клієнтів з точки
зору ринкової привабливості;

3) визначає ключових цільових клієнтів у привабливих сегмен'
тах, аналізує їхні потреби і розроблює відповідні банківські продукти
й послуги і стратегії ціноутворення.
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Важливим елементом дослідження споживачів є вивчення моти'
вації клієнтів, які звертаються до послуг конкретного банку. Серед та'
ких мотивів можуть бути бажання захистити свої кошти від інфляції,
отримати прибуток, мати широкий вибір банківських послуг тощо.
Обираючи конкретний банк, клієнти враховують рівень і культуру об'
слуговування, спектр,  вартість, якість послуг, репутацію банку тощо. 

Предметом дослідження мотивації клієнтів банку є зако'
номірності та тенденції формування цих думок під впливом
суб’єктивних та об’єктивних факторів. Суб’єктами є різні групи
клієнтів банку. Характеристику думок отримують на основі опиту'
вання, організація якого передбачає розроблення програми опиту'
вання, створення інструментарію, побудову представницької
вибірки тощо.

За способами організації дослідження мотивації розрізняють
опитування: усні (інтерв’ю) і письмові (анкети); очні (роздавальна
анкета) і заочні (поштові, телефонні, за допомогою преси); вибіркові
і суцільні; регіональні і місцеві; за місцем роботи і проживання; одно'
часні і повторні.

Опитування, які проводяться на базі мережі інтерв’юерів або як
спеціальні вибірки, мають забезпечити можливість поширення отри'
маних висновків на генеральну сукупність.

Система показників мотивації динамічна. Вона змінюється за'
лежно від спрямованості процесів соціально'економічного розвитку.
Результати статистичного вивчення мотивації відображають відносну
частоту різних думок про банківські послуги, пропозиції щодо їх
удосконалення.

У процесі аналізу вивчаються такі характеристики судження, мо'
тивації:
• спрямованість — позитивна або негативна;
• інтенсивність — “більше” або “менше”;
• стабільність щодо потреби;
• динамічність — швидкість реакції, зокрема на фактори зовнішнього

середовища, упровадження нових форм обслуговування, нові про'
дукти тощо;

• компетентність — наявність знань, потрібних для правильної оцінки
проблеми.
Дослідити думки і мотивацію клієнтів неможливо без аналізу на

основі атрибутивних ознак за допомогою комбінаційних групувань,

21



які дають змогу визначити напрями й щільність зв’язку між показ'
никами.

Якість обслуговування клієнтів банку оцінюють, використову'
ючи критерії, наведені в табл. 1.

При обробці даних опитувань користуються різними методами.
Оскільки переважають атрибутивні ознаки і необхідно оцінити
структурні відмінності, застосовують непараметричні методи пе'
ревірки гіпотез, зокрема таблиці співзалежності, з використанням
критерію Чупрова. Крім того, респондентів розподіляють за соціаль'
ним станом, рівнем доходу, родом занять тощо, юридичних осіб — за
галуззю, родом занять, розміром підприємства тощо. За підсумкові
ознаки обирають готовність придбавати окремі види банківських
послуг, оцінку їх якості й привабливості, прийнятність ціни, ор'
ганізацію реалізації тощо.

Приклад співзалежності, що характеризує готовність респон'
дентів вкладати гроші в банк залежно від віку, наведено у табл. 2.
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Таблиця 1
Критерії для оцінювання якості обслуговування клієнтів банку

Критерій Добре Задовільно Незадовільно

1. Якість обслуговування:
• дисципліна і культура обслугову'

вання;
• своєчасність, повнота інформації,

наданої клієнту про стан його ра'
хунка;

• оперативність і повнота відпо'
відей на звертання і листи клієн'
тів

2. Якість кредитного обслугову'
вання
3. Інші критерії обслуговування
(наявність інформації про продук'
ти та послуги банку, а також інфор'
мації рекламного характеру, ком'
фортність приміщень, години роботи,
своєчасність видачі готівки, спектр
послуг, гнучкість цінової політики,
досконалість технологій, зручність
розміщення відділень банку тощо)



Перевірка істотності взаємозв’язку між віком і готовністю
вкладати гроші в банк здійснюється за допомогою критерію
Пірсона:

де і, j — номер групи відповідно за віком і за готовністю вкладати
гроші; m1, m2 — кількість груп відповідно за віком і за готовністю
вкладати гроші; Wij — частості підгруп; Wj , fi — частості груп
відповідно за підсумком рядка і за підсумком стовпчика.

Перевірка полягає в порівнянні фактичного значення χ 2 з так зва'
ним критичним значенням χ 2

1'a (К). Останнє є тим максимально
можливим значенням χ 2 з числом ступенів свободи (накладених
зв’язків) К = (m1 – 1)(m2 – 2) і ймовірністю 1–α , яка може виникну'
ти через відсутність зв’язку.

Значення χ 2
1–a (К) наведено в таблицях математичної статистики.

Якщо фактичне значення χ 2 перевищує критичне, зв’язок між роз'
поділами вважається істотним (у наведеному прикладі це означало б,
що вік людини істотно впливає на її схильність вкладати гроші в
банк).

Якщо χ 2 < χ 2
1–a (К), істотність відмінностей між розподілами за'

лишається недоведеною, а зв’язок між віком і схильністю вкладати
гроші в банк вважається неістотним.

Кількісна характеристика щільності зв’язку між ознаками розра'
ховується на основі коефіцієнта Чупрова:

( )1 2

2

2

1 1

,
m m

ij j

i
i i j

W W
f

W
χ

= =

−
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Таблиця 2
Аналітичне групування респондентів за віком

і готовність вкладати гроші в банк

Вікова група,
років

Готовність вкладати гроші в банк

Готові
Згодні на

ризик
Байдужі

Категорично
проти

До 18

18–31

31–47

47 і старше



.

Коефіцієнт Чупрова дорівнює одиниці за умови рівності числа
груп, тобто m1 = m2.

Якщо m1 ≠ m2 , для характеристики щільності зв’язку застосову'
ють формулу Крамера: 

,

де m = min (m1, m2).
Аналіз конкурентного середовища передбачає визначення най'

більших конкурентів, вивчення їхньої маркетингової, операційної та
фінансової стратегій, а також оцінку стратегічних можливостей.

У процесі аналізу розрізняють три стратегічні групи:
• банки, розташовані на одній території;
• великі та спеціалізовані банки інших регіонів, які мають мережу

філій; 
• різні небанківські фінансові утанови: інвестиційні, трастові, бро'

керські фірми та організації, які виконують банківські операції й
можуть відвертати фінансові кошти з банківської сфери.
У складі сукупності банків виокремлюють групи за такими озна'

ками, як розмір капіталу, місцезнаходження, політика кредитування
тощо. Перелічені розподіли є базою для побудови типологічних гру'
пувань банківських конкурентів. Показниками, що їх характеризу'
ють, є інформація в кількісному та якісному виразі.

Кількісна характеристика конкурентів містить такі дані:
• організаційно'правова форма — основні пайовики або засновники;
• обсяг статутного фонду;
• наявність ліцензій на окремі види діяльності;
• наявність і розміри мережі установ;
• перелік основних видів послуг;
• інші дані (банки'кореспонденти, великі клієнти тощо).

Якісна характеристика конкурентів містить такі відомості:
• репутація;
• рівень обслуговування;

( )
2

1 1
C

n m
χ

=
−

( )( )
2

1 21 1
C

m m
χ

=
− −

24

m1 m2

m1



• привабливість для клієнтів;
• рекламна стратегія тощо.

Подібна інформація використовується як для проведення
порівняльного аналізу всередині всієї сукупності банків, так і для
зіставлення показників конкретного банку з характеристиками
діяльності на ринку банківських послуг інших банків, що є базою
для прийняття управлінських рішень щодо конкурентних переваг,
просування послуг на ринку, розробки обґрунтованої стратегії роз'
витку банку.

У зв’язку з отриманням комерційними банками права на про'
ведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності дедалі ак'
туальнішим стає вивчення форм і методів міжнародних розра'
хунків, мінімізація ризиків при зовнішньоторговельних контак'
тах клієнтів банків. В умовах міжнародного розподілу праці
клієнти потребують, щоби банки сприяли їхній діяльності й на'
давали послуги як з точки зору їх характеру, так і місця прове'
дення. Тим самим банки підтримують відкриття нових ринків і
партнерів, виконують для клієнтів ті угоди, які через відсутність
власного представництва вони не можуть здійснювати само'
стійно.

Цьому також допомагає знання працівниками банків особливос'
тей іноземних ринків, ведення рахунків і розрахунків у валюті, в
іншому часовому поясі тощо. 

Поширюючи свою діяльність на інші держави (регіони), банк має
оцінити пов’язаний з цим ризик. Оцінка відповідного державного
ризику набагато складніша, ніж внутрішньодержавного. Тут треба
враховувати більшу кількість змінних, на основі яких здійснюється
прогноз регіональних економічних тенденцій у всій різноманітності
ринків товарів, фінансів тощо.

Формування кореспондентських відносин вимагає дотримання
певних умов. Передусім це стосується вибору клієнта. Для того щоб
мінімізувати ризик, збирають інформацію про можливого партнера,
джерелами якої є: об’єднання кредитних інститутів відповідних
країн, публікації міжнародних професійних журналів, міжнародна
преса, центральні банки відповідних країн, вітчизняні посольства в
інших країнах, посольства інших держав у певній країні, клієнти та
їхні ділові партнери, відвідування іноземних банків, річні звіти
банків.
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Добір банків'кореспондентів здійснюється за певними ознаками.
Так, банк повинен мати широкомасштабну мережу всередині країни.
Це дає змогу клієнтам залучити ділових партнерів, користуючись
потенціалом банку в різних частинах країни. Ураховується також
коло послуг, які надає банк'кореспондент. Велике значення має на'
явність філій у тих регіонах держави, де у вітчизняних клієнтів є
особливі економічні інтереси, а також мережі представництв за кор'
доном. Ці передумови дають змогу найповніше врахувати запити
клієнтів, зекономити час при формуванні кореспондентських
банківських відносин, рефінансувати свої операції у валюті третьої
держави.

1.4. Çàâäàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ àíàë³çó 
òà ïðîãíîçó ðèíêó
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã

Власники заощаджень — фізичні та юридичні особи — діють на
ринку через фінансових посередників, які отримують в управління
гроші клієнтів і повинні, дотримуючись правил і вимог банківського
та інвестиційного менеджменту, отримати дохід, розмір якого дасть
змогу задовольнити вимоги клієнта та досягнути норми прибутко'
вості, не нижчої за середню для цієї сфери діяльності. Хоча можливе
також вкладання коштів у бізнес через безпосереднє фінансування
приватних або комерційних підприємств. Вибір відповідної форми
збереження заощаджень пов’язаний з оцінкою ризику, тобто
ймовірності неотримання необхідного для компенсування втрат від
інфляції прибутку, а в найгіршому випадку — і неповернення вкла'
дених коштів.

Від ступеня ризику, а також мети, яку ставить перед собою
суб’єкт ринку, — збереження заощаджень чи отримання прибутку —
залежить тактика його поведінки на ринку, що формує попит і про'
позицію. У свою чергу, стан ринку зумовлений дією сукупності фак'
торів, які впливають на поведінку суб’єктів на кожному сегменті
ринку і формують кон’юнктуру ринку. Кон’юнктура ринку — це ха'
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рактеристика співвідношень, що склалися на сегментах ринку зокре'
ма та на ринку загалом між попитом, пропозицією, цінами, з ураху'
ванням тенденцій і закономірностей, які зумовили сучасний стан
ринку. Визначення впливу цих факторів і кількісну оцінку ступеня
їх впливу на попит і пропозицію, на ціни і рівень конкуренції нази'
вають аналізом кон’юнктури.

Але найважливішим є те, що вибір суб’єктами тактики дій на рин'
ку зумовлений його майбутнім, а не сучасним станом, тому що обид'
ва партнери на фінансовому ринку розраховують на прибуток від
угоди в майбутньому:
• один — надаючи гроші на певний термін, після завершення якого

він отримає плату за користування ними;
• другий — використовуючи їх упродовж певного терміну як ка'

пітал для отримання прибутку, після завершення цього терміну
частина прибутку буде сплачена власникові грошей у вигляді
плати за користування ними.
Отже, фінансові посередники дістають в управління кошти

клієнтів і повинні, дотримуючись правил і вимог банківського менедж?
менту, отримати дохід у розмірі, який дасть змогу задовольнити вимо'
ги клієнтів, а також мати прибуток, не нижчий за середню норму при'
бутку для галузі.

Вивчивши взаємозв’язки між суб’єктами ринку та оцінивши тен'
денції, що склалися на ринку, можна передбачити (скласти прогноз)
поведінку кожного з них під час здійснення кожної конкретної опе'
рації. При цьому слід ураховувати важливий аспект бізнесу, про
який “нові” українські бізнесмени переважно або забувають, або вза'
галі не знають, або не хочуть у нього вірити. Сутність його полягає в
такому: 
• кожна корисна угода дає додатковий прибуток всьому бізнесові;
• хибною є думка, що в умовах вільної конкуренції один із парт'

нерів виграє лише в тому разі, якщо інший програє;
• справжньою угодою в бізнесі вважається така, за якою виграють

(мають очікуваний прибуток) обидва партнери;
• зумовлено це тим, що в тому разі, якщо від реалізації угоди обид'

ва партнери отримали більше, ніж вклали, виникає нова вартість,
яка збільшує добробут всієї нації.
Але це зовсім не означає, що партнери мають обмінюватися

рівними вартостями, як помилково вважають багато з тих, хто обго'
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ворює засади сучасного цивілізованого бізнесу, який здійснюється
за всіма правилами та законами. Виходячи з наведеного вище пра'
вильним є саме протилежне: обмін у ринковій економіці ніколи не
може бути обміном рівними цінностями, бо в такому разі взагалі
ніякого обміну не відбулося б.

За інформованого та добровільного обміну обидва партнери ви'
грають, віддаючи щось меншої цінності взамін чогось більшої
цінності. Адже в одного з них попит на те, що для нього зараз цінніше,
але чого в нього немає, а взамін він пропонує те, чого може позбутися
без великої шкоди для себе, бо отримає щось цінніше. Такий обмін
можливий лише в тому разі, якщо обидва партнери мають вичерпну
інформацію один про одного, про предмет угоди, про кон’юнктуру
ринку.

Отже, для обґрунтованих і надійних дій кожний суб’єкт ринку
потребує інформації двох видів:
• узагальнюючої, яка б характеризувала кон’юнктуру певного сег'

мента ринку (стан, тенденції розвитку, прогноз);
• конкретної, яка містить характеристики кількох учасників ринку,

з яких суб’єкт намагатиметься обрати для себе партнера для по'
дальших ринкових відносин (як і узагальнююча інформація, ці
дані мають характеризувати стан, тенденції розвитку, прогноз,
але вже щодо кожного потенційного партнера).
В економічно розвинених країнах зі сталими ринковими відноси'

нами немає перепон в отриманні такої інформації:
• по'перше, діють закони, які зобов’язують кожного учасника рин'

ку публікувати певну інформацію про свою діяльність регуляр'
но (баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес'плани) чи за
певних обставин (емісія цінних паперів, реорганізація, лікві'
дація);

• по'друге, суб’єкти ринку зацікавлені надавати про себе додат'
кову інформацію будь'якому потенційному партнерові, до того
ж — правдиву, інакше їх можуть притягнути до суду за дифо'
мацію;

• по'третє, діє широке коло фінансових аналітиків (фірм, видань,
окремих осіб), які публікують або надають на окреме прохання не
лише інформацію, а й кваліфіковану оцінку певної ситуації чи
суб’єкта ринку і так само несуть відповідальність у разі помилко'
вої оцінки, через яку постраждали інтереси клієнта;
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• по'четверте, кожний суб’єкт ринку розуміє, що без вивчення
інформації про партнера небезпечно вступати з ним в ділові сто'
сунки, і якщо для його оцінки не вистачає власних знань та
досвіду, слід звернутися до фінансового аналітика;

• по'п’яте, обіцянка партнера щодо доходу з використанням ваших
коштів має бути гарантована планом відповідних дій, при пору'
шенні яких цей партнер нестиме відповідальність згідно із законом.
На жаль, в Україні стосовно вимог щодо інформації та її надання

ми маємо певною мірою протилежну ситуацію. Хоча з формального
боку — все буцімто в порядку:

1) існують законодавчі вимоги до публікації даних про емітента в
разі емісії цінних паперів, але правдивість цієї інформації здебільшо'
го важко перевірити; до того ж публікацію детальних планів вико'
ристання майбутніх інвестицій з відповідним науковим обґрунту'
ванням узагалі не передбачено. Іншими словами, практична цінність
подібної інформації як гаранта майбутнього погашення зобов’язань
емітентом майже нульова. Те саме можна сказати і про звіти, які
акціонерні товариства готують до щорічних зібрань акціонерів: в
офіційних звітах, що подаються до органів статистики, до податкової
служби та акціонерам, містяться дані, “препаровані” під необхідним
кутом зору, тому що через недосканалість багатьох законів та
інструкцій щодо звітності значній кількості підприємств вдається
вести “подвійну” і навіть “потрійну” бухгалтерію;

2) не може бути й мови про додаткову інформацію;
3) незважаючи на розвиненість аудиторської мережі, небагато з

емітентів, та й то лише в разі крайньої потреби (наприклад, участь
у престижних і прибуткових тендерах), погоджуються на позапла'
нові аудиторські перевірки. Тому доречні публікації, що зараз регу'
лярно з’являються в періодичних економічних виданнях про
кон’юнктуру окремих сегментів ринку. Хоча порівняння висновків
із цих публікацій здебільшого ставить під сумнів об’єктивність в
оцінках їх авторів, а закону про відповідальність за “помилкові”
оцінки та прогнози немає.

Розробка плану дій потребує моделювання і прогнозування
кон’юнктури ринку, що можливо лише за допомогою статистичних
методів, використання яких потребує створення та впровадження
відповідного інформаційного забезпечення за умови розробки одно'
часно необхідного аналітичного забезпечення (рис. 1).
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Розробка науково обґрунтованої стратегії банку передбачає
вивчення впливу основних факторів на динаміку показників
банківської діяльності з використанням відповідних моделей як ба'
зи оптимізації розвитку за певними критеріями. Моделі оптимізації
банківської діяльності, створювані на основі параметрів, отриманих
у результаті наукового дослідження, відображають закономірності
й тенденції, властиві тим чи іншим зв’язкам. До таких параметрів
належать: коефіцієнти регресії, які характеризують залежність
зміни показників банківської діяльності від зміни факторів середо'
вища; коефіцієнти еластичності, що характеризують, наприклад,
зміну попиту на банківські послуги під впливом зміни показників
діяльності клієнтів — юридичних або фізичних осіб. Велике зна'
чення мають параметри динамічних змін, зокрема внутрішнь'
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Рис. 1. Інформаційно8аналітичне забезпечення дослідження ринку
банківських послуг

1. Формулювання
проблеми та завдань, 
які передбачається
розв’язати.

2. Створення специфікації
(переліку) даних,
потрібних для розрахунку
показників.

3. Встановлення джерел
даних.

4. Розробка форм для 
збирання вхідних даних.

1. Розробка переліку 
показників, які будуть
використані для 
розв’язання завдань.
2. Обґрунтування
необхідності використання
відповідних методів для
аналізу показників
і прогнозування явища.
3. Розробка форм для 
вихідної інформації.
4. Створення схеми 
руху потоку інформації
під час аналізу явища
та використання його
результатів.



орічних, для аналізу поточного стану та прогнозування кон’юнкту'
ри ринку банківських послуг.

Важливим інструментом аналізу, прогнозування та моделюван'
ня сегментів ринку банківських послуг є баланс банківських
зв’язків. Він являє собою систему економічних таблиць і показ'
ників, які в узагальненому вигляді характеризують процес і резуль'
тати утворення та використання коштів банків, а також основні
співвідношення пропозиції, потреб і ресурсів у взаємозв’язку з по'
казниками внутрішнього і зовнішнього середовища банків.

Баланс банківських зв’язків — це система взаємопов’язаних син'
тетичних балансів, за допомогою яких аналізуються та прогнозують'
ся як узагальнюючі, так і часткові кількісні та якісні показники рин'
ку банківських послуг, а саме балансів:
• формування ресурсів; 
• використання ресурсів; 
• міжрегіональних зв’язків з різних видів банківської діяльності то'

що.
Система балансів дає змогу не лише відобразити загальні про'

порції розвитку банківської діяльності, а й виявити взаємозв’язки,
що виникають між банківською системою та окремими складовими
економіки, соціальними секторами, регіонами, показати участь окре'
мих підрозділів економіки у формуванні й використанні банківських
ресурсів. Банківські зв’язки також можна відобразити та проаналізу'
вати, використовуючи принцип балансу міжрегіональних зв’язків,
схему якого наведено в табл. 3.

Баланс складається з елементів аij у вартісному виразі.
Основне рівняння балансу:

Аналіз розподілу ресурсів:

Аналіз формування ресурсів:

.j j ij jjV C a a= + +∑

 .i i ij iiW B a a= + +∑

.j i i jV B W C+ = +∑ ∑ ∑
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Регіональні зв’язки аналізуються на основі коефіцієнтів:
• участі j'гo регіону у використанні ресурсів і'го регіону

• участі і'го регіону у формуванні ресурсів j'ro регіону 

;ij
ij

j

a

V
β =

;ij
ij

i

a
a

W
=
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Таблиця 3
Баланс міжрегіональних зв’язків

Регіони'споживачі Усьог
о (Wj)у межах певної сукупності

регіонів
за межами

певної
сукупності

регіонів
(Bi)

1 2 3 ... n

Регіони'
постачаль'

ники

у межах
певної

сукупності
регіонів

1

2

3

...

n

за межами
певної

сукупності
регіонів

(Сj)

Усього (Vj)

αij



• завезення —

• вивезення —

• забезпечення регіону власними ресурсами —

• використання місцевих ресурсів —

Наведені коефіцієнти є базою для здійснення прогнозування
відповідних зв’язків.

Необхідною умовою маркетингової діяльності є вивчення
кон’юнктури ринку — конкретної економічної ситуації, що склалася
на ринку в даний період часу у вигляді сукупності умов. Стан ринко'
вої ситуації характеризується:
• співвідношенням попиту та пропозиції, їх збалансованістю;
• відповідними тенденціями (коливанням або сталістю);
• рівнем ділової активності; 
• ступенем ризику;
• станом конкуренції тощо.

У ході аналізу кон’юнктури ринку банківських послуг часовий
ряд ринкових показників аналізується за такими компонентами:
• тренд, який відображає основні тенденції циклу зі сталими

амплітудою та періодичністю змін;
• сезонність; 
• нерегулярні коливання.

Для аналізу сезонних коливань використовують такі характеристики:
• тривалість періоду коливань (відрізок часу між точками макси'

муму й мінімуму);
• амплітуда коливань (різниця між максимальними та мінімальни'

ми значеннями).
Кількісну характеристику сезонних коливань може надати: 

сезонна хвиля у вигляді ряду Фурьє:

 .ii

i

a

W

;jj

j

a

V

;i ii

i

W a

W

−

;i ii

j

V a

V

−
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y = a0 + a1 cos kt + a2 sin kt,

індекси сезонності як відношення рівня показника за кожний місяць
(yi) до середньомісячного рівня за рік ( ):

.

Щоб досягти більшої надійності, для розрахунку індексів сезон'
ності використовують дані за три або більше років і застосовують ме'
тод плинної середньої.

Якщо ряд динаміки має деяку загальну тенденцію розвитку, спо'
чатку здійснюють аналітичне вирівнювання ряду, а потім індекси се'
зонності обчислюють як відношення рівня фактичних даних за
місяць до теоретичного рівня за місяць.

Узагальнююча характеристика сезонних коливань формується за
допомогою середнього квадратичного відхилення σ і коефіцієнта
варіації Кσ.

Більш детальний аналіз кон’юнктури ринку передбачає вивчення
динаміки ринкових показників за рахунок окремих компонентів —
основної тенденції, сезонних коливань та інших факторів.

Порядок відповідних розрахунків такий:
1) формують масив даних по місяцях, бажано за кілька років;
2) розраховують параметри рівняння тренду у = f(x) і відповідні

теоретичні значення yt ;
3) обчислюють індекси сезонності за даними плинних середніх:

.

4) розраховують теоретичні значення тренду з урахуванням
індексів сезонності:

y′t = yt Iсез ;

5) обчислюють суми квадратів відхилень:

6) розраховують частки відхилень емпіричних і теоретичних
рівнів ряду динаміки за рахунок:

( ) ( ) ( )2 2 2

1 ; ; ;t t i ty y y y y y− − −′ ′∑ ∑ ∑

сез
iy

I
y

=

сез
iy

I
y

=

y
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.

Базою аналізу ціноутворення на ринку банківських послуг є
співвідношення відсоткових ставок за кредитами і депозитами.
Аналітичне забезпечення відсоткової стратегії базується на інфор'
мації про попит, пропозицію, конкурентне середовище тощо.

Маркетингові моделі утворення відсоткових ставок будуються за
допомогою таких показників:
• обсяги позик і депозитів;
• собівартість позик і депозитів;
• динаміка відсоткових ставок, у тому числі у конкурентів;
• обсяг і рівень витрат банку;
• прибутковість банку.

Щоб визначити характер і можливість узгодження попиту й
пропозиції на кредити та депозити, їх реакцію і вплив на зміну
відсоткових ставок (r), розраховують коефіцієнти еластичності
(Кел):
• попиту (D) 

• пропозиції (S) 

.

Дані розрахунків використовуються для визначення виду
кон’юнктури (такої, що знижується, високої, сталої), а також для
прогнозування попиту й пропозиції.

Структурно8функціональні моделі попиту на банківські послуги
складаються з матриць, де в розподілі за сегментами ринку відобра'
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жено характеристику структури витрат на банківські послуги. Ди'
намічний ряд таких матриць дає змогу проаналізувати тенденції роз'
поділу ринку і спрогнозувати його за сегментами, структурою по'
питу на банківські послуги в кожному сегменті, а на цій основі
здійснити прогнозування всього ринку за сегментами й складом
банківських послуг.

У ході аналізу економічних явищ і процесів, зокрема й банківсь'
кої діяльності, висновки роблять не лише на основі абсолютних ве'
личин швидкості їх зміни, а й після вивчення пропорційності, яка
відображає сутність явищ, закономірності їх розвитку та тенденції.
Для цього використовуються моделі пропорційності розподілу по'
казників банківської діяльності та показників внутрішнього й
зовнішнього середовища за регіонами, галузями економіки тощо.

У цьому разі під пропорційністю розуміють внутрішні власти'
вості явища, які проявляються у взаємозв’язку розподілу явища,
що аналізується, з розподілом (розподілами) соціально'еко'
номічних факторів, які визначають його. Відповідний аналіз є ба'
зою для характеристики зв’язку та забезпечення оптимальних про'
порцій.

Повною мірою це стосується й такого багатоструктурного процесу,
як банківська діяльність, де пропорційність відображається як щодо
внутрішньобанківського, так і щодо зовнішньобанківського середо'
вища. До сфери банківської діяльності залучають партнерів, спожи'
вачів банківських послуг. Це визначає характер найважливіших ка'
тегорій ринку попиту та пропозиції.

У ході аналізу пропорційності банківської діяльності можна ви'
окремити:

а) пропорції внутрішньобанківської діяльності між результата'
ми діяльності, наприклад прибутком банку, з одного боку, і фактора'
ми, шо його формують (фондами, витратами, чисельністю зайнятих то'
що), з іншого;

б) пропорції між результатами (показниками банківської діяль'
ності) та зовнішнім середовищем — розвитком виробництва, тор'
гівлі, експорту тощо.

Можна навести безліч прикладів, коли порушення пропорцій
призводить до негативних наслідків, деформації процесів. Водночас
виявлення деформацій, наприклад, у розподілах по регіональних ди'
рекціях банку між ефектом і ресурсами, які формують цей ефект,
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сприяє розробці управлінських рішень, спрямованих на підвищення
ефективності банківської діяльності. Прикладом може бути вияв'
лення резервів підвищення ефективності на основі аналізу про'
порційності розподілу між регіональними підрозділами банку об'
сягів прибутку й витрат або розподілу валютних надходжень і екс'
порту продукції у відповідних регіонах.

Тому одним із напрямів стратегії маркетингу є забезпечення
оптимальних пропорцій між попитом і пропозицією на ринку
банківських послуг. Інформаційним забезпеченням розв’язання цієї
проблеми є кількісна та якісна оцінка узгодженості пропорцій по'
питу та пропозиції в розподілі по сегментах ринку (регіональних,
галузевих, за формами власності тощо). Узгодженість пропорцій
має бути динамічною.

Характеристику узгодженості розподілів розглянемо на прикладі
розподілів по регіонах кредитних вкладень як результативної ознаки
та обсягу реалізації як факторної ознаки. Позначимо по сукупності
регіонів обсяг кредитних вкладень Q і обсяг реалізації — W. Частка
кредитних вкладень і'го регіону в загальному обсязі

а частка реалізації товарів 

Співвідношення часток кредитних вкладень і обсягу реалізації
товарів по кожному регіону називається коефіцієнтом локалізації,
який розраховується за формулою

Це співвідношення показує різницю часток результативної озна'
ки порівняно з часткою факторної ознаки. Якщо коефіцієнт ло'
калізації менше одиниці, то на даний регіон припадає менша частка
кредитних вкладень, ніж частка обсягу реалізації, і навпаки.

Для зведеної характеристики пропорційності розподілів можна
використати криву концентрації Лоренца  і  відповідний коефіцієнт
концентрації (рис. 2).
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1. Порядок побудови кривої Лоренца:
• розраховуються частки результативної та факторної ознак —

відповідно dq і dW ;       
• для кожної групи обчислюються значення Kлок;
• визначаються ранги регіонів за величиною Kлок.

Будується таблиця, в якій регіони розподіляються відповідно до
значень рангів Kлок. Розраховуються ряди кумулятивних значень dq
та dW. На основі цих значень будується крива Лоренца.

Якщо крива Лоренца збігається з лінією рівномірного розподілу,
то частки результативної та факторної ознак також збігаються. Чим
більше крива Лоренца відхиляється від лінії рівномірного роз'
поділу, тим більше відхиляються один від одного розподіли.

2. Розрахунок коефіцієнта концентрації Kконц.
На практиці коефіцієнт концентрації визначається за формулою

де Σ dq і dW — площа Q.
Коефіцієнт концентрації можна також обчислити за формулою

конц

1
.

2 q WK d d= −∑

,ОАБ q W
конц

ОАБ

S d d
K

S
∆

∆

− ′
=

∑

Рис. 2. Графік кривої концентрації Лоренца
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Якщо Kконц = 0, розподіли збігаються. Чим більше Kконц, тим більша
різниця між розподілами. 

Основою прогнозування ринку банківських послуг є виявлення
тенденцій його розвитку під впливом таких основних факторів.

1. Фактори політичного характеру (наприклад, прийняття зако'
нодавчих і нормативних актів).

2. Стан ділової активності:
• виробництво;
• джерела доходів та їх використання;
• реалізація продукції;
• співвідношення товарних запасів і обсягу реалізації;
• співвідношення запасів і замовлень;
• банкрутство;
• фінансова стабільність;
• кредитоспроможність тощо.

3. Купівельна спроможність грошової одиниці.
4. Ціни на банківські послуги.
5. Життєвий цикл окремих видів послуг; оновлення складу по'

слуг.
6. Стан конкурентного середовища: 

• кількість продавців на ринку банківських послуг;
• частка послуг у загальному обсязі збуту окремих їх видів;
• склад та особливості послуг конкурентів.

Етапи розробки прогнозу:
1) окреслення періоду (горизонту) прогнозу;
2) добір і аналіз факторів, які впливають на ринок банківських

послуг;
3) кількісна оцінка ступеня впливу цих факторів;
4) моделювання процесу розвитку ринку;
5) прогнозування ринку.
Використовують такі методи прогнозування:

• метод експертних оцінок, заснований на досвіді вчених і спе'
ціалістів'практиків, які розробляють альтернативні оцінки й гіпо'
тези, ідеї та концепції з визначенням шляхів їх реалізації; 

• нормативний метод, що вказує на можливі шляхи та строки до'
сягнення необхідного перспективного рівня показників ринку
банківських послуг відповідно до цільових нормативів; 

• статистичні методи: 
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екстраполяція на основі динамічних рядів;
екстраполяція структур;
економіко'математичне моделювання тощо. 

Останні методи є найпоширенішими з огляду на ймовірнісну
природу прогнозів.

Щоб вивчити взаємозв’язок між попитом на послуги (у) і факто'
рами, що його визначають (х1, ..., хn), використовують моделі типу 
y = f(х1, х2, ... , хn, t):
• лінійні — у = а0 + a1x1+ а2х2 +.... + an xn+ an+1t;
• експоненційні — у = еf(x1 ... xn,t)

тощо.
Параметри моделі (а0, а1, ... , аn) розраховуються методом наймен'

ших квадратів.
За допомогою рівняння тренду yt = f(t) описують тенденцію роз'

витку на основі рядів динаміки. Функціональний вигляд рівняння
тренду відображає притаманний ряду характер динаміки.

Перевага віддається функціям, параметри яких визначають абсо'
лютну чи відносну швидкість розвитку, зокрема:
• лінійна — у = а0 + a1t;
• парабола другого порядку — у = а0 + a1t + a2t2;
• експонента — у = а0еalt.

Параметр a1 у лінійній функції відображає стабільний абсолют'
ний приріст, в експоненті — стабільний темп приросту, в параболі —
початковий абсолютний приріст; а2 у параболі — прискорення. В усіх
цих функціях t — порядковий номер періоду, а0 — рівень ряду при
t = 0.

Для визначення придатності трендових функцій використовується
середня квадратична похибка:

де yt — рівні емпіричного ряду; Yt — рівні теоретичного ряду, обчис'
лені за рівнянням тренду; n — кількість членів ряду; m — кількість
параметрів функції.

Як метод прогнозування широко використовують екстраполяцію
тренду. Функцією бази екстраполяції Yt і періоду випередження k є
рівень Yt–k, що прогнозується:
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Yt+k ± t1–a Sp ,

де t1–a — довірчий коефіцієнт для імовірності 1–a; Sp — помилка
прогнозу, 

Точність прогнозів оцінюють за допомогою:
• похибки апроксимації 

• коефіцієнта розбіжності Тейла
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ÑÒÀÍÓ  ÁÀÍÊÓ

2.1. Ñóòí³ñòü ³ íàïðÿìè àíàë³çó
ô³íàíñîâîãî ñòàíó áàíêó

Першочерговим завданням суб’єктів ринку банківських послуг є
вибір для подальшої співпраці такого банку — фінансового посеред'
ника, який відповідав би заздалегідь визначеним вимогам. Це перед'
усім потребує проведення аналізу фінансового стану банку.

Аналіз фінансового стану банку передбачає глибоке, науково
обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових
ресурсів у діяльності банку. Завданнями аналізу фінансового стану
комерційного банку є:
• виявлення рентабельності та фінансової стратегії банку;
• вивчення ефективності використання фінансових ресурсів;
• визначення становища комерційного банку на фінансовому

ринку та кількісне вимірювання фінансової конкурентоспромож'
ності;

• оцінка рівня дотримання встановлених економічних нормативів
та оціночних показників регулювання діяльності банку;

• розробка заходів для усунення виявлених недоліків.
Фінансовий стан комерційного банку — це характеристика йо'

го фінансової конкурентоспроможності (тобто спроможності та
стійкості), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконан'
ня зобов’язань державою, клієнтами банку (фізичними та юридич'
ними особам) та іншими комерційними банками. Рух будь'яких
банківських ресурсів супроводжується утворенням і використан'
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ням коштів. Тому фінансовий стан комерційного банку відбиває
всі аспекти його діяльності. Основним об’єктом аналізу є комер'
ційна діяльність. Водночас суб’єктами можуть бути як комерційні
банки, так і їхні контрагенти, зокрема інші кредитні установи, ауди'
торські фірми, реальні й потенційні клієнти та кореспонденти,
інші фізичні та юридичні особи. Аналіз фінансового стану банку
передбачає:

1) оцінку стану і результатів діяльності банку за звітний період;
2) порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з

результатами діяльності його окремих підрозділів;
3) узагальнення результатів аналізу і підготовку рекомендацій

для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення
діяльності банку.

Щоб оцінити стан і результати діяльності банку, потрібно:
• проаналізувати структуру активів і пасивів  (активних і пасивних

операцій);
• охарактеризувати достатність капіталу і ліквідність балансу та

виконання нормативів, встановлених НБУ; 
• проаналізувати прибутковість діяльності банку. 

Аналіз фінансового стану здійснюється з використанням таких
основних методів: порівняння, зведення та групування, ланцюгових
підстановок і різниць. Також можна залучити методи економіко'ма'
тематичного моделювання.

Порівняння полягає у зіставленні фінансових показників звітного
періоду з їх нормативними значеннями і з показниками попереднього
періоду.

Зведення і групування полягає в об’єднанні інформаційних ма'
теріалів у таблиці. 

Зокрема, аналітичне групування дає змогу виявити взаємозв’язок
економічних показників і вплив найістотніших факторів, а також
визначити певні закономірності й тенденції в розвитку фінансових
процесів.

За допомогою методу ланцюгових підстановок визначають
ступінь впливу окремих факторів у загальному комплексі їх впливу
на сукупний фінансовий показник.

Метод різниць полягає у визначенні абсолютної чи відносної
різниці (відхилення від базового показника) за факторами й сукуп'
ним фінансовим показником.
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Аналізуючи фінансовий стан банку, необхідно звернути увагу на
його фінансову стійкість. Фінансово стійким вважається такий банк,
який з власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, не при'
пускає  невиправданої  дебіторської та кредиторської заборгованості
й розплачується в належний строк за своїми зобов’язаннями.
Підтримання банком фінансової стійкості — шлях збереження кон'
курентоспроможності на кредитному ринку.

Фінансова стійкість комерційного банку зумовлюється багатьма
аспектами його діяльності й має складну структуру. Розглянемо ос'
новні її елементи.

Капітальна стійкість банку. Її визначає обсяг валового капіталу,
що забезпечує суму коштів, яку в разі потреби можна використати
для повернення депозитів і формування резерву для погашення не'
передбачених збитків чи боргів. Власний капітал є також джерелом
фінансування розвитку банку, подолання негативної ситуації, спри'
чиненої форс'мажорними обставинами, запорукою необхідного реа'
гування на кон’юнктуру кредитного ринку.

Комерційна стійкість банку. Цей елемент відбиває:
• рівень зв’язків банку з іншими суб’єктами ринкової інфраструк'

тури;
• розвиненість і міцність взаємовідносин з державою; 
• інтегрованість у систему міжбанківських відносин;
• якість співробітництва з кредиторами, дебіторами, клієнтами та

вкладниками;
• залежність банківської сфери від стану економіки загалом;
• міцність зв’язку між обсягом грошового капіталу банку та його

реальним капіталом;
• концентрацію частки активів і приватних вкладів у розпоряд'

женні однієї фінансово'кредитної установи.
Організаційна стійкість банку. Визначається наявністю функ'

ціонально'технічної документації, що регламентує всі аспекти діяль'
ності банку, які стосуються як організаційної структури, так і спе'
цифічних банківських операцій.

Функціональна стійкість банку. Залежить, по'перше, від рівня
спеціалізації банку в обмеженому колі послуг і продуктів, що дає
змогу спеціалізованому банку раціональніше та ефективніше управ'
ляти власними та залученими коштами, а по'друге — від універ'
салізації банку. 
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З метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової
стійкості банків НБУ встановлює для всіх комерційних банків
обов’язкові економічні нормативи.

2.2. Àíàë³ç ë³êâ³äíîñò³
áàëàíñó áàíêó

Ліквідність балансу банку — це здатність задовольняти готівкою
передбачувані та непередбачувані зобов’язання. Потреби в готівці
виникають у зв’язку зі зняттям коштів з депозитів, тобто з настанням
платежів за пасивами, наданням позик (нові позики та надання
коштів за невиплаченими зобов’язаннями за кредитами). Потреби в
готівкових коштах задовольняються завдяки залученим і позиченим
коштам, погашенню позик, платежам за інвестованим банком капіта'
лом, продажу активів.

Ризик ліквідності виникає через раптове скорочення обсягу
готівки та зумовлене цим залучення додаткових коштів за вищою
ціною. Як наслідок, зменшується прибутковість. Погіршення лік'
відності характеризується негативними змінами чистого доходу й
ринкової вартості акціонерного капіталу банку; крім того, дедалі
важче виконувати зобов’язання з кредитування, знижується відсот'
кова маржа. Отримавши таку інформацію, депозитори активізують
вилучення коштів, що змушує банк продавати свої активи за неспри'
ятливими цінами. Зростає вірогідність банкрутства банку.

Найважливішою функцією банку є підтримання достатності ре'
сурсів, які відповідають потребам ліквідності в разі пред’явлення
чеків до оплати, погашення депозитів, фінансування позик.

Управління ризиком ліквідності передбачає оцінку потенційного
відпливу депозитів і попиту на нові позики. Основою моніторингу
ліквідності за допомогою статистичних методів є вивчення руху
готівкових коштів з метою визначити, в який саме час у май'
бутньому виникне потреба в готівці й у якому обсязі. Для цього ви'
користовуються коефіцієнти та нормативи, встановлені НБУ. Ці по'
казники доповнюються даними, які характеризують:
• потоки готівки за активами та пасивами за минулий період і в

майбутньому;
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• в який саме час у майбутньому виникне потреба в готівці й у якому
обсязі;

• вірогідність поновлення позик виходячи зі структури кредитного
портфеля, а отже, і потоку готівки;

• динаміку депозитів і можливість оплати зобов’язань.
На основі цих даних банк оцінює потенціальний відплив депо'

зитів і попит на нові позики, використовуючи статистичні методи
аналізу та прогнозування кон’юнктури. 

У процесі управління активами, пасивами й ліквідністю балансу
банку важливо оцінити забезпеченість фондами для здійснення
відповідних операцій, пов’язаних з виконанням зобов’язань за залуче'
ними коштами, з потребою в розміщенні фондів тощо. Для цього засто'
совують показники забезпеченості фондами у вартісному виразі та у
днях. Ці показники розраховуються як на певну дату, так і за весь
період.

Показник забезпеченості на певну дату обчислюється діленням
обсягу наявних фондів на цю дату на одноденну потребу в них. При
цьому важливо враховувати надходження коштів та потребу в них
по окремих операціях і загалом по банку.

Забезпеченість = Залишки фондів     
+

Надходження  – Витрати
(у вартісному виразі)        на початок періоду      коштів                  коштів

Забезпеченість
Забезпеченість              

=
(у вартісному виразі)   

(у днях роботи банку) Одноденна потреба
(потреба за період:
число днів у періоді)

Розрахунок цих показників неможливий без даних про рух
фондів усередині періоду, які є також важливим показником актив'
ності банку за окремими операціями як джерела доходів. Для оцінки
і порівняння рівня активності можна використати такі показники
варіації обсягу операцій (S):

та

Забезпечення фондами в середньому за період можна
обчислити як частку від ділення обсягу наявних ресурсів на
одноденну потребу. Цей показник дає середню оцінку за період,
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проте не відображає можливих коливань усередені нього.
Серед причин порушення ліквідності слід виокремити відплив де'

позитів. Пов’язана з цим нестача коштів, потрібних для забезпечення
вимог за платежами, змушує банки проектувати структуру портфеля,
аби полегшити доступ до ліквідних коштів. Водночас це знижує при'
бутковість банку. Так, великі авуари у вигляді грошових активів зни'
жують прибуток через втрати доходу за відсотками. З метою
підвищення ліквідності банки збільшують обсяги інвестування в ко'
роткострокові цінні папери, що зазвичай дає менший прибуток, якщо
порівнювати з довгостроковими. Купують цінні папери з меншим
ступенем ризику (наприклад, державні цінні папери, які мають меншу
прибутковість, позаяк не включають премію за ризик). У цьому разі
прибутковість заходить у певну суперечність із ліквідністю.

Щоб прогнозні оцінки були більш обґрунтованими, розрахунки
потрібно здійснювати за окремими категоріями депозитних рахунків
і позик. До того ж для кожної категорії здійснюється диференційова'
ний вибір статистичних моделей аналізу та прогнозування трендів
внутрішньорічних коливань, які ефективно поєднуються в системі
структурно'функціональних моделей.

Це стосується також міжбанківських порівнянь ліквідності, де
інформаційна база моделей диференціює залежно від розмірів
банків. Так, невеликі банки мають обмежені можливості отриман'
ня готівки на грошовому ринку, залучення додаткових депозитів.
Тут важливу роль відіграє управління ліквідністю активів, в осно'
ву якого покладено аналіз і прогноз структури активів за обсягом,
строками платежів у поєднанні зі структурою залучених коштів.
На основі цих даних оцінюється достатність припливу готівки для
покриття її відпливу через настання термінів платежів. Для змен'
шення ступеня ризику створюється певний рівень високоліквідних
активів, з’ясовується можливість звернення до послуг інших кре'
дитних інститутів.

Великі банки з міцнішими позиціями на ринку, як правило,
особливу увагу приділяють управлінню пасивами з метою звести до
мінімуму ліквідні, проте низькорентабельні активи. У разі потреби
ці банки залучають додаткові кошти через фінансові ринки.

Завдання аналізу ліквідності балансу банку:



• комплексний аналіз активів і пасивів за обсягами, структурою та
термінами залучення та розміщення коштів з метою виконання
зобов’язань;

• аналіз ліквідності банку на основі зіставлення термінів надання
позик із термінами залучення коштів;

• аналіз виконання норм ліквідності банку;
• аналіз впливу окремих факторів на ліквідність банку;
• визначення закономірностей і тенденцій та виявлення на їх ос'

нові резервів підвищення рівня ліквідності.

2.3. Àíàë³ç ïëàòîñïðîìîæíîñò³ 
áàíêó

Платоспроможність банку — це спроможність його своєчасно і
повністю виконувати свої платіжні зобов’язання щодо кредитних або
інших операцій грошового характеру, а також достатність власних коштів
банку для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

В основі платоспроможності лежить ліквідність балансу банку.
Визначення платоспроможності ґрунтується на співвідношенні

власних коштів банку та його активів.
Активи банку при його платоспроможності фігурують як загалом

активи, так і з урахуванням коефіцієнтів їх потенційної ліквідності
(ризику). 

Платоспроможність (ПС) визначається як співвідношення

де К — капітал банку; А — загальний обсяг активів; Акл — обсяг кла'
сифікованих активів з урахуванням ступеня ризику, визначеного нор'
мативами НБУ; ВК — власні кошти банку; ЗК — залучені кошти;
СФ — статутний фонд; КРнад – надані кредити. 

Також використовується показник, обернений до , — так
званий коефіцієнт Кука:

.клА
ВК

кл

ВК
А

над над

кл кл

КР КРК К ВК ВК К СФ
; ; ; ; ; ; ; ,

A А А А ЗК А К СФ
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Аналіз динаміки платоспроможності

Напрям аналізу Показник Формула розрахунку

1 2 3
1. Аналіз динаміки

ПС

Абсолютний приріст

Темп росту

Темп приросту

Абсолютне значення одного

відсотка приросту

Середньорічний темп росту р

0

ПС
Т

ПС
n

n=

прир

ПС
Т
∆

1
прир

0

ПС
100% 100

ПС
Т = ⋅ −

1

0

ПС
ПСрТ =

ПС 1 0ПС ПС∆ = −

2. Аналіз динаміки
середнього рівня ПС
за сукупністю банків
(установ банку)

Індекс змінного складу

Індекс фіксованого складу

Індекс структурних зрушень 0 1
СЗ

0 0

ПС
І

ПС

d

d
= ∑

1 1
ФС

0 1

ПС
І

ПС

d

d
= ∑

1 1
ЗС

0 0

ПС
І

ПС

d

d
= ∑

3. Абсолютна зміна
рівня ПС у розподілі
банків

Абсолютний приріст
(зменшення) рівня ПС

ПС 1 0ПС ПС∆ = −

1 2 3∆ = ∆ + ∆

3 0 1 0 0ПС ПСd d∆ = −∑ ∑

2 1 1 0 1ПС ПСd d∆ = −∑ ∑

1 1 0ПС ПС∆ = −

Ізс = Іфс·Ісз

фс

сз

зс



2.4. Àíàë³ç ïðèáóòêîâîñò³ áàíêó

Аналіз прибутковості комерційного банку передбачає передусім
проведення аналізу доходів і витрат банку, а також розрахунок при'
бутку та рентабельності.

Доходи банку — це загальна сума коштів, отриманих від здійснення
активних операцій.

Основним джерелом отримання доходів комерційного банку є
відсотки від наданих позик. Тому на розмір доходів значною мірою
впливають сума наданих кредитів і відсоткова ставка за наданий
кредит.

Відсоткові ставки за банківськими позиками відрізняються від
ставок за різними зобов’язаннями грошового ринку, наприклад за
казначейськими векселями і комерційними паперами, у тому сенсі,
що вони визначаються в процесі переговорів між позичальником і
банком, а не умовами ринку і тому неоднакові в різних банках. У цих
ставках відбивається як специфіка кожної позики, так і співвідно'
шення попиту й пропозиції кредитів на ринках позикового капіталу.
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1 2 3
4. Аналіз впливу на
динаміку ПС
окремих факторів

Абсолютний приріст
(зменшення) ПС
Усього, у т. ч. за рахунок:

власних коштів

активів
ВК АПС ПС ПС 1 0ПС ПС∆ = ∆ + ∆ = −

А

0 0
ПС

1 0

ВК ВК
А А

∆ = −

ЗБ

1 0
ПС

1

ВК ВК
А
−

∆ =

5. Аналіз виконання
нормативів ПС

Планове завдання
досягнення нормативу ПС

Відхилення фактичного
рівня ПС від нормативного

1

Н

1 Н

ПС
ПС

ПС ПС−

Н

0

Н 0

ПС
ПС

ПС ПС−



Ставки змінюються також залежно від ризику щодо певної позиції, її
розміру і термінів погашення, забезпечення. Крім того, на ставки
впливають традиції та звички, конкуренція між банками, встановле'
ний розмір облікової ставки, а також оцінка банкірами й позичаль'
никами перспектив господарського розвитку.

Загалом здатність банків надавати позики залежить від рівня
надмірних резервів у банківській системі. Якщо попит на банківсь'
кий кредит відносно стабільний, а надмірні резерви зростають,
відсоткові ставки за позиками знижуються, оскільки банки прагнуть
якомога ефективніше використати активи, які перебувають у їхньо'
му розпорядженні. Однак якщо існує великий попит на банківський
кредит, а надмірні резерви не змінюються або зростають повільніше,
ніж цей попит, відсоткові ставки зростають.

Доходи та комісія за послуги містять елементи: 
• нагорода за послуги з продажу страхових полісів; 
• акцептування векселів у внутрішній торгівлі; 
• операції із закладними; 
• здача в оренду обладнання; 
• обробка інформації; 
• здача в оренду банківських сейфів; 
• чистий прибуток від посередницьких операцій з цінними папе'

рами; 
• збір за резервування позик. 

Останній вид плати часто беруть за зобов’язання надати позику
пізніше, наприклад фінансувати будівництво проектованого об’єкта.
Для того щоб мати такі кошти, потрібно зберігати в ліквідній формі
більшу частину активів, ніж це було б необхідно в іншому випадку. 
А оскільки ліквідні активи звичайно приносять нижчий дохід, зазна'
чена плата має компенсувати різницю.

Наступним джерелом доходів комерційних банків є відсотки за
цінними паперами. Величина доходу з цього джерела залежить від
розміру та структури інвестиційного портфеля і дохідності різних
видів цінних паперів. Банки постійно порівнюють можливості отри'
мання доходу від цінних паперів з поточними вимогами в забезпе'
ченні ліквідності. Кошти для вкладання в цінні папери виділяють
звичайно після того, як ці вимоги вже задоволено. Підпорядкований
характер інвестиційних операцій утруднює управління ними і поси'
лює нерівномірність отримання доходів від цінних паперів у різні
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періоди. Ще більші труднощі пов’язані з тим, що доходи від цінних
паперів виступають у двох формах: відсотки і приріст вартості (може
бути й від’ємним).

Інші доходи банку мають також важливе значення; порівняно з
доходами від кредитних та інвестиційних операцій за розміром вони
незначні, однак диверсифікують вкладення банку і розширюють
спектр банківських операцій. Сюди входять: доходи траст'відділів,
доходи від прямого фінансування оренди, комісійні збори, збори за
ведення депозитних рахунків, посередницькі операції з торгівлі
цінними паперами та інші доходи.

Витрати банку — це вся сума витрат за пасивними операціями,
включаючи витрати на утримання апарату управління. 

Оскільки у витратах банку найбільшу питому вагу мають спла'
чені відсотки, доцільно визначити середню відсоткову ставку за па'
сивними операціями. Ринкова відсоткова ставка має забезпечити до'
сягнення двох цілей:
• обмін вартості (використання коштів за відсотки);
• підтримання вартості основної суми (захист від інфляції). Тому в

умовах стабільної економіки ця ставка в її реальному вираженні
має бути дещо вища за рівень інфляції. Окремі банки на ринках з
розвиненою конкуренцією мають дуже обмежений індивідуаль'
ний вплив на депозитні та кредитні ставки.
Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності банку, і його

отримання є обов’язковою умовою розширеного відтворення в банку,
однією з основних умов його самофінансування та зміцнення конку'
рентоспроможності на ринку.

Кількісно прибуток як економічний показник є різницею між до'
ходом і сумою витрат, пов’язаних з банківською діяльністю. Прибу'
ток виконує низку функцій.

1. Оцінна функція. Прибуток комерційного банку використо'
вується як оцінний показник, що характеризує ефект його госпо'
дарської діяльності. Виконання цієї функції повною мірою можливе
лише в умовах ринкової економіки.

2. Розподільна функція. Її зміст полягає в тому, що прибуток ви'
користовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства.

3. Стимулююча функція. Виконання цієї функції визначається
тим, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулю'
вання (фонд нагромадження), фонд виробничого й соціального роз'
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витку, фонд виплати дивідендів акціонерам, фонд споживання тощо).
Прибуток як економічний показник дає змогу поєднувати економічні
інтереси держави, банку, його працівників. Розв’язання цього завдання
залежить передусім від пропорцій у розподілі та використанні прибут'
ку. Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, що
виплачується у вигляді податків і обов’язкових платежів. Економічний
інтерес комерційного банку як підприємства узагальнюється в обсязі
прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і викорис'
товується для розв’язання виробничих і соціальних завдань його роз'
витку. Економічний інтерес працівників банку пов’язаний передусім з
розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне заохочення,
соціальні виплати, соціальний розвиток.

Управління прибутковістю полягає в розподілі сукупного при'
бутку банку за трьома напрямами отримання:
• операційний прибуток (збиток) — прибуток (збиток), створений

на основі відсоткових доходів за позиками, за винятком сплаче'
них відсотків;

• прибуток (збиток) від операцій з цінними паперами — різниця
між доходами від операцій з цінними паперами і витратами на їх
здійснення;

• прибуток (збиток) від коопераційної діяльності — різниця  між
прибутком, одержаним в результаті отримання доходів з
комісії, плата за доставку цінностей, обслуговування рахунків,
штрафи отримані тощо, і витратами із забезпечення функ'
ціональної діяльності (витрати на утримання апарату уп'
равління, господарські витрати, амортизаційні відрахування і
ремонт основних засобів), а також іншими витратами (випла'
чена комісія, штрафи сплачені, поштові й телеграфні витрати,
інші витрати).
Виходячи з того, що дохід банку можна розглядати як

взаємозв’язок витрат часу (Т) і продуктивності праці банківських
працівників:

звідки П = T W dП , а також 

,
ПП Т W dI I I I= ⋅ ⋅

Д
,W

Т
=
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а прибуток (П) можна розглядати як взаємозв’язок двох факторів:
• доходу банку (Д);
• маржі цього доходу, яка є відношенням прибутку до доходу (dП).

Факторний аналіз динаміки прибутку банку можна здійснити за
допомогою таких формул:

1) абсолютний приріст прибутку за рахунок затрат праці
банківських працівників:

;

2) абсолютний приріст прибутку за рахунок продуктивності
праці:

;

3) абсолютний приріст прибутку за рахунок маржі доходу банку:

Звідки

У деяких випадках відсутні абсолютні значення наведених вище
показників, однак є показники динаміки у вигляді індексів. У цьому
разі факторний аналіз можна виконати так:

;

;

.

Абсолютна величина прибутку є узагальнюючим результативним
показником, що характеризує обсяг фінансових коштів банку для
розрахунків з бюджетом, виплати обов’язкових податків і платежів,
формування фондів банку, призначених для стимулювання й розши'
реного відтворення.

Однак цей показник не відображає рівня ефективності бан'
ківської діяльності. Прибуток може зростати навіть і за недос'
татнього використання матеріальних, трудових, фінансових ре'
сурсів. У зв’язку з цим для характеристики ефективності банківсь'
кої діяльності й ступеня використання ресурсів застосовують

( )П П1 П0 1П Дd d d∆ = − ⋅

( )0П П 1W Т WJ I∆ = −

( )0П П 1Т ТI∆ = −

1 0 ПП П П П ПТ W dП∆ = − = ∆ + ∆ + ∆

( )П П П0 1 1 1 П 1 П 11П Д .d d d T W d TW d∆ = − = ∆ = ∆

( )1 0 1 П0 1 П0 W П0П ДW W W T d WT d d∆ = − = ∆ = ∆

( )1 0 0 П0 0 П0 П0П ДТ ТТ Т W d TW d d∆ = − = ∆ = ∆
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показники прибутковості, які в економічній практиці дістали назву
рентабельності.

Рівень рентабельності можна визначити як відсоткове відношен'
ня суми отриманого прибутку до коштів, використання яких є джере'
лом його створення: доходу, активів, капіталу тощо. Тому для більш
детального аналізу необхідно звернути увагу саме на ці показники.

За показниками прибутковості, обчисленими за чистим прибут'
ком, можна виявити вплив на прибутковість податкових та інших
обов’язкових платежів, що виплачуються з прибутку банку. Чистий
прибуток залишається в розпорядженні комерційного банку після
сплати платежів до бюджету. Розрахунки показників прибутковості
за операційним прибутком дають змогу оцінити ефективність від ос'
новної і неосновної діяльності, що необхідно для ефективного уп'
равління прибутковістю банку. Найчастіше для характеристики
прибутковості використовують такі показники:

1. Прибутковість активів

.

Показник прибутковості активів характеризує ефективність вико'
ристання всіх ресурсів, які банк отримав у своє розпорядження. Цей
показник передусім свідчить про ефективність роботи менеджерів, про
те, наскільки менеджери банку справляються зі своїм завданням — от'
риманням запланованої суми чистого прибутку з активів банку.

Водночас він дає змогу встановити, як банк працює з точки зору
інтересів його власників. Тому банкірів і акціонерів банку цікавить
показник прибутку на одну акцію.

2. Прибутковість капіталу:

.

Якщо розрахувати відношення чистого прибутку до статутного
фонду, то отримаємо прибутковість  акціонерного капіталу, і тоді
цей показник приблизно встановлює розмір чистого прибутку, який
отримують акціонери від інвестування.

3. Рентабельність доходу, або маржа прибутку:

.

Чистий прибуток
ь капіталу 100

Власний капітал банку
= ⋅

Чистий прибуток
ктивів 100

Середня вартість активів
= ⋅
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Недолік цього показника в тому, що він не відбиває економічної
ефективності  використання  ресурсів комерційного банку, оскільки
не виявляє прямої залежності між отриманим прибутком і обсягом
використаних ресурсів. Показники суми прибутку і рентабельності
доходу можуть бути високими навіть у разі недостатнього викорис'
тання ресурсів банку.

4. Рентабельність витрат:

Цей показник використовується при оцінюванні ефективності
витрат банку, їх окупності. Однак він також має певні недоліки, а
саме не відображує ефективності використання ресурсів банку,
оскільки не показує всього обсягу використаних ресурсів. За рівнем
рентабельності витрат неможливо визначити, за якого обсягу ре'
сурсів банк отримав прибуток, наскільки ефективно використовува'
лися ці кошти, чи швидко вони окупляються.

У свою чергу, ефективність управління прибутковістю банку виз'
начається за допомогою таких показників:

1) чистий спред:

За допомогою спреда можна оцінити, наскільки успішно банк ви'
конує функцію посередника між вкладниками і позичальниками та
наскільки гострою є конкуренція на ринку, який обслуговується
банком. Посилення конкуренції призводить до зменшення різниці
між середніми доходами за активами й середніми витратами за паси'
вами. За умови незмінності інших факторів спред банку зменшуєть'
ся із загостренням конкуренції на ринку банківських послуг, що зму'
шує менеджерів шукати інші шляхи отримання прибутку з метою
компенсувати зменшення спреду прибутку.

Цей показник оцінює лише ті активи та пасиви, до яких застосо'
вуються відсоткові ставки. Отже, він виключає вплив безвідсотко'
вих депозитів до запитання, капіталу та невиконаних вимог резерву'
вання на чисті отримані відсотки, а відтак на прибутки банку. Цей
показник ізолює вплив відсоткової ставки на прибуток банку, забез'
печуючи тим самим глибше розуміння джерел прибутку;

Відсоткі отримані Відсотки сплачені
100 100

Позики Залучені кошти за відсотки
⋅ − ⋅
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2) чиста відсоткова маржа, що визначає основну здатність банку
мати прибуток від використання активів:

При розрахунку цього показника використовують дохідні активи.
Дохідні, або робочі, активи дають дохід у формі відсотка комісії, ут'
ворюють прибуток банку (кошти на кореспондентському рахунку, у
касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, у цінних паперах,
надані кредити й активи).

Однак активи, відсотки за якими не отримують, і пасиви, відсот'
ки за якими не сплачують, значною мірою впливають на чисту
відсоткову маржу. Так відбувається внаслідок того, що активи, за
якими отримують відсотки, є тягарем щодо доходу, особливо якщо
вони фінансуються за рахунок відсотків, пасивів, тоді як депозити, за
якими не нараховують відсотки, збільшують надходження, особливо
якщо за їх рахунок фінансуються активи, за якими отримують високі
відсотки;

3) Чиста невідсоткова маржа:

Невідсоткова маржа визначає співвідношення різниці
невідсоткових доходів (плата за обслуговування рахунків клієнтів
та інші види комісійної винагороди, одержані банком) і невідсот'
кових витрат (у тому числі заробітна плата, витрати на ремонт і
технічне обслуговування банківського устаткування тощо) до се'
редніх активів. У більшості банків чиста невідсоткова маржа
від’ємна, тому що невідсоткові витрати звичайно перевищують
відповідні доходи.

4) Чиста маржа операційного прибутку:

Цей показник, що характеризує співвідношення операційних до'
ходів та операційних витрат і частку операційних прибутків у робо'

Операційні доходи операційні витрати
100 .

Активи прибутку
−

⋅

Дохід невідсотковий витрати невідсоткові
100

Активи
−

⋅

Відсоткові доходи відсоткові витрати
100 .

Активи
−

⋅
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чих активах, можна розкласти на два складники — середній відсотко'
вий прибуток і середній невідсотковий прибуток за активами: 

.

Чиста маржа операційного прибутку, чиста відсоткова і чиста
невідсоткова маржа є показниками як ефективності, так і прибутко'
вості, тобто вони свідчать, наскільки успішно менеджери банку забез'
печують збереження випереджаючих темпів росту доходів (передусім
відсотків за банківськими позиками, інвестиціями і комісії за послуги)
порівняно з темпами зростання витрат (в основному відсотків за депо'
зитами і позиками на грошовому ринку);

5) відношення іншого операційного доходу до загальних активів
показує залежність  від нетрадиційного доходу:

Збільшення цього показника може свідчити про диверсифікацію
у платні, фінансові послуги чи намагання досягти спекулятивного
прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського
доходу від відсотків.

Через загострення конкуренції на ринку позик та інших дохідних
активів, а також з переходом більшості кредиторів до розряду прост'
рочених дедалі більше банків звертають увагу на збільшення
невідсоткового прибутку у формі комісійної винагороди. Подібна
винагорода значно перевищує розмір сукупного прибутку і дає змо'
гу збільшити чистий прибуток, що використовується для виплати
акціонерам. Банки намагаються зменшити ту частину сукупних ре'
сурсів, що спрямовуються в неробочі активи. Одним із показників,
який свідчить, яка частина сукупних активів банку породжує пря'
мий дохід є показник дохідної бази:

Дохідна
база активів

Аналізуючи прибутковість комерційного банку, деякі показники
прибутковості розкладають на ключові складники. Так, показник
прибутковості активів і показник прибутковості капіталу пов’язані
між собою так:

Дохідні активи Сукупні активи Активи, що н е дають доходу
 .

Активи Активи
−

= =

Інший операційний дохід
Інший дохід у відсотках до активів 100 .

Активи
= ⋅

Операціний прибуток Відсотковий прибуток Невідсотковий прибуток
Активи Активи Активи

= +
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.

або

.

Звідси

Даний взаємозв’язок засвідчує, що банківський прибуток чутли'
вий до того, з яких джерел формуються ресурси банку — довгостро'
кових зобов’язань (включаючи депозити) чи коштів власників бан'
ку. Навіть банк з низьким рівнем прибутковості активів може досяг'
ти високого рівня прибутковості капіталу, широко використовуючи
довгострокові зобов’язання (збільшення співвідношення власних і
залучених коштів) і обмежуючи використання капіталу акціонерів.
З метою більш детального аналізу прибутковості показник
дохідності капіталу розкладають на складники.

У ході декомпозиційного аналізу прибутковості капіталу банку
використовується взаємозв’язок таких показників:

.

.

.

.

Кожний з цих показників являє собою контрольний індикатор
того чи іншого acпекту банківських операцій.

Так, маржа прибутку відображає ефективність управління
витратами і політикою встановлення цін на банківські послуги.
Вона слугує також мірою здатності контролювати витрати і

Середня вартість активів
Мультиплікатор капіталу (МК)

Середня вартість власного капіталу
=

Операційні доходи
Коефіцієнт використання активів (АИ)

Середній обсяг активів
=

Читий прибуток
Маржа прибутку (МП)

Операційні доходи
=

Читий прибуток
Прибутковість капіталу (ПК)

Власний капітал
=

Доходи Витрати Податки Активи
Прибутковість капіталу  .

Активи Власний капітал
− −

= ⋅

Чистий прибуток Чистий прибуток Активи
Власний капітал Активи Власний капітал

= ⋅

Прибутковість капіталу � Активи
Капітал

 Прибутковість активів · 
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зменшувати податки і частково є об’єктом контролю та уп'
равління з боку менеджерів. Крім того, даний показник свідчить
про те, що банки можуть збільшувати свої витрати і розмір ви'
плат, що спрямовуються на дивіденди, через ефективний конт'
роль за витратами та максимізацію доходів. Аналогічно,
керівництво банку може збільшити середню дохідність активів
банку (або використання активів) шляхом перерозподілу активів
банку на користь найдохідніших позик та інвестицій, уникаючи
зростання ризиків.

Коефіцієнт використання активів відображає політику уп'
равління портфелем (особливо щодо структури активів банку і до'
ходів по них).

Мультиплікатор капіталу відображає фінансове піднесення
внаслідок зміни політики в галузі фінансування шляхом створення
ефективної структури джерел формування банківських ресурсів.
Мультиплікатор визначає, яка кількість грошових одиниць активів
має забезпечувати кожну грошову  одиницю власного капіталу, а
отже, яка частина ресурсів банку може бути представлена у формі
боргових зобов’язань.

Між показниками існує такий зв’язок:

Аналогічний зв’язок зберігається між індексами цих величин:

Аналіз динаміки ПК з використанням індексного методу
здійснюється наступним чином.

Якщо загальний індекс ПК

то абсолютний приріст ПК за рахунок впливу всіх факторів визна'
чається як різниця між чисельником і знаменником індексу:

Для характеристики виокремленого впливу факторів застосову'
ють таку систему індексів:

1 0 1 1 1 0 0 0ПК ПК ПК МП АИ МК МП АИ МК ;∆ = − = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

1 1 1 1
ПК

0 0 0 0

МП АИ МК ПК
 ,

МП АИ МК ПК
I

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅

ПК МП АИ МК .I I I I= ⋅ ⋅

ПК МП АИ МК.= ⋅ ⋅
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а) зміна ПК за рахунок маржі прибутку 

Відповідно 

б) зміна ПК за рахунок коефіцієнта використання активів 

в) зміна ПК за рахунок мультиплікатора капіталу 

( ) 0 0 1 0 0 0МКПК  МП АИ МК МП АИ МК .∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

( )МК

0 0 1
ПК

0 0 0

МП АИ МК
 ,

МП АИ МК
I

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

( ) 0 1 1 0 0 1АИПК  МП АИ МК МП АИ МК .∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

( )АИ

0 1 1
ПК

0 0 1

МП АИ МК
 ,

МП АИ МК
I

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

( ) 1 1 1 0 1 1МППК МП АИ МК МП АИ МК ;∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

( )МП

1 1 1
ПК

0 0 0

МП АИ МК
 .

МП АИ МК
I

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
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3.1. Ñóòí³ñòü ³ çàâäàííÿ óïðàâë³ííÿ
àêòèâàìè òà ïàñèâàìè áàíêó

Ефективність діяльності банку залежить від наявності та вміння
використовувати інформацію, що характеризує:
• потребу в банківських послугах;
• джерела коштів банку;
• узгодженість джерел коштів банку і можливостей їх викорис'

тання;
• ефективність посередницької діяльності банку в галузі перетво'

рення коштів вкладників  у форму, необхідну позичальникам.
Банківські операції відбуваються з розривом у часі між активними

й пасивними операціями, пов’язані зі зміною розміру відсоткових ста'
вок, вартістю грошей. Відповідні ризики, диференційовані відповідно
до характеру різних активних і пасивних операцій, акумулюються і
мають бути взаємно погашені, інакше банк дискредитує себе в очах
вкладників і позичальників як посередник. У цьому разі вони зверта'
тимуться або до інших банків, або на неорганізований ринок позико'
вого капіталу.

Аналіз активів і пасивів банку є функцією управління маржею
між заробленими та виплаченими відсотками за умови забезпечення
ліквідності.

Аналіз сприяє:
• підтриманню управлінських рішень стосовно платоспроможності

банку, тобто здатності надавати готівку для запланованих і ви'
падкових потреб і виконувати зобов’язання в разі їх виникнення;
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• запобіганню несанкціонованим ризикам, які можуть завдати
збитків, зокрема відсотковому, валютному, кредитному, ліквід'
ності, акціонерному, товарному, економічному, фіскальному, пра'
вовому;

• зростанню ефективності та оптимізації прибутковості банку че'
рез запобігання наявності непрацюючої готівки, тобто такої, яка
не дає прибутку, і максимізації показників прибутковості
банківських операції через фінансування операцій мінімально
можливими ресурсами за оптимальних цін на банківські про'
дукти.
Мета аналізу активів і пасивів банку —  виявлення резервів до'

ходів від активних операцій, достатніх для покриття витрат за депо'
зитами (боргами) і досягнення необхідного рівня прибутковості
акціонерного капіталу (ROE):

3.2. Àíàë³ç àêòèâíèõ îïåðàö³é

Активні операції банку допомогають йому розмістити власний і
залучений капітал. Вони включають кредитні операції й банківські
інвестиції.

Кредитні операції — видача та погашення кредитних позик.
Банківські інвестиції —  вкладання коштів у цінні папери.
Завдання аналізу активних операцій:
1) аналіз структури активних операцій банку та її зміни в часі;
2) аналіз структури кредитного портфеля;
3) зіставлення структур активних операцій банків;
4) аналіз участі активних коштів банку в розміщенні його ре'

сурсів;
5) оцінка виконання нормативів обов’язкових мінімальних ре'

зервів;
6) оцінка якості активів, зокрема визначення кредитного ризику

як фактора фінансового стану банку;
7) групування активів за рівнем ліквідності.

Чистий дохід
.

Акціонерний капітал
ROE =
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Для здійснення аналізу активних операцій може бути використа'
на така система показників.

1. Частка розподілених по секторах економіки ресурсів банку в
загальному обсязі розподілених ресурсів банків.

2. Середній рівень ризику

.

3. Середньозважений обсяг класифікованих за ризиком активів

4. Якість активів визначається за допомогою коефіцієнта якості
активів:

,

де K — капітал банку.
5. Достатність капіталу

.

6. Ефективність використання активів

.

Порівняння рівнів показника щодо кількох банків (установ банку)
дає змогу визначити  резерви підвищення ефективності його діяльності.

7. Ступінь використання активів

.

8. Чиста відсоткова маржа

.

Чистий відсотковий дохід (різниця обсягу

відсоткового доходу і відсоткових витрат)
Середній обсяг активів

NIM =

AU  � Обсяг відсоткового доходу
Середній обсяг активів

Обсяг безвідсоткового доходу
Середній обсяг активів + 

ВА

Обсяг чистого прибутку (прибуток після

сплати податків, але до виплати дивідендів
Середній обсяг активів
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9. Чистий спред

10. Відношення обсягу кредитів до обсягу депозитів для оцінюван'
ня спроможності мобілізації банком депозитів для підтримання кре'
дитних операцій.

Завеликий показник свідчить про зростання кредитного ризику, за'
малий — про невикористані кредитні можливості.

11. Рівень нетрадиційних доходів

Збільшення цього показника може свідчити, з одного боку, про
позитивну диверсифікацію платних послуг, з іншого — про тяжіння
до спекулятивних прибутків для покриття дефіциту основного
відсоткового доходу.

12. Дохідність активів

13. Відношення активів, що дають дохід, до сумарних активів, для
оцінювання ефективності використання активів.

Можна вважати нормою й часткове непродуктивне використання
активів: устаткування може не  утворювати доходу безпосередньо,
але є необхідною умовою функціонування банку.

Аналіз динаміки та структури активних операцій здійснюється за
допомогою наведених в попередніх розділах методів. 

Обсяг Обсяг Обсяг
відсоткового відсоткових інших операційних
доходу витрат доходів

100 .
Середній обсяг

сумарних активів

 
 − +
   

⋅

1Обсяг інших операційних доходів
100 .

Середній обсяг сумарних активів
⋅

Обсяг сплачених

Обсяг отриманих відсотків відсотків
100 100 .

Обсяг кредиті Депозити, за якими

сплачуються відсотки

в
⋅ ⋅ ⋅
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1 До інших операційних доходів належать: доходи від інвестування; збори за
надання банківських послуг (комісійні, операційні); доходи від операцій з цінними
паперами.
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Крім того, можуть бути використані:
• коефіцієнт еластичності за окремими видами активних опе'

рацій

• відносні показники структури — частка окремих активних опе'
рацій (di);

• коефіцієнт структурних зрушень 

де Аі — обсяг активів за окремими операціями; і — окрема активна
операція;
• коефіцієнт структурних відмінностей окремих банків;
• вертикальна та горизонтальна структури використання ресурсів

банку.

3.3. Àíàë³ç ïàñèâíèõ îïåðàö³é

Пасивні операції банку — операції, за допомогою яких банк фор'
мує ресурси для здійснення кредитних, інвестиційних та інших ак'
тивних операцій. За рахунок проведення пасивних операцій форму'
ються власні й залучені кошти банку.

Завдання аналізу пасивних операцій:
1) класифікація пасивів за критеріями якості;
2) аналіз кон’юнктури ринку банківських ресурсів у взаємозв’яз'

ку з факторами внутрішнього і зовнішнього середовища;
3) аналіз виконання обов’язкових мінімальних резервів.
Для вирішення цих завдань мають бути проаналізовані:
1) структура ресурсів банку за джерелами (власні та залучені

кошти);
2) структура залучених коштів банку за секторами економіки;
3) частка залучених коштів банку за секторами економіки в за'

гальному обсязі залучених банками коштів;
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Темп приросту окремої активної операції
;

Темп приросту активів у цілому
K =
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4) вертикальна і горизонтальна структури формування банківсь'
ких ресурсів;

5) зміна обсягу відсоткових витрат (Вп) загалом, у тому числі за
рахунок відсоткових ставок за залученими коштами (ρзк) і обсягом
залучених коштів (ЗК):

Аналіз динаміки та структури пасивних операцій здійснюється з
використанням методів, аналогічних до тих, що були згадані вище.

3.4. Îö³íêà ðèçèêó óïðàâë³ííÿ
àêòèâàìè ³ ïàñèâàìè áàíêó

Фактори ризику при управлінні активами й пасивами банку за
операціями:
• активними — рівень доходу від активних операцій недостатній для

покриття витрат за депозитами і досягнення необхідного рівня
прибутковості акціонерного капіталу;

• пасивними — обсяг депозитів банку і необхідний рівень прибутко'
вості акціонерного капіталу перевищують рівень доходів від ак'
тивних операцій банку.
Для його оцінювання зазвичай використовується відсотковий

ризик — небезпека втрат банку внаслідок перевищення відсоткових
ставок, що виплачуються за залученими коштами, над ставками за
наданими позиками.

Для аналізу відсоткового ризику застосовують так званий метод
“інтервалу” (метод GAP), який дає уявлення про зміну відсоткових
ставок за активними і пасивними операціями. Величину GAP визна'
чають порівнянням активів і пасивів за строками погашення і пере'
оцінки:

GAP = RSA – RSL ,

де RSA — чутливі до відсоткової ставки активи; RSL — чутливі до
відсоткової ставки пасиви. 

( )
( )

0

0
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Звідcи очікувана зміна чистого відсоткового доходу

∆ДП = GAP∆ρ ,

де ∆ρ — очікувана зміна рівня короткострокових відсоткових ставок.
Управління відсотковими ставками за залученими коштами

здійснюється на основі свопа, вибору оптимальних строків розподілу
виплат у часі з урахуванням ринкової ситуації, розмірів ліквідності й
загалом забезпечення ефективності роботи банку з точки зору відсот'
кових витрат.

Факторний аналіз динаміки чистого відсоткового доходу
здійснюється за схемою, що зображена на рис. 3.
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Рис. 3. Аналіз динаміки чистого відсоткового доходу:
ЧПД — чистий відсотковий дохід; КР — кредити; ЗК — залучені кошти; Дп — відсот'
кові доходи; Вп — відсоткові витрати; ставки: відсоткові кредитні — ∆ρ; за залученими
коштами — Рзк



ÀÍÀË²Ç  ÊÐÅÄÈÒÍÎ¯  Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÁÀÍÊÓ

4.1. Ñóòí³ñòü ³ çàâäàííÿ àíàë³çó
êðåäèòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàíêó

Кредитні операції комерційних банків — вид активних операцій,
пов’язаних з наданням клієнтам позик. В основу кредитних операцій
покладено економічні відносини, що виникають між кредитором і по'
зичальником з приводу одержання останнім позики на умовах повер'
нення її в певний строк зі сплатою відсотків. Банки надають банківсь'
кий кредит у грошовій формі підприємствам, організаціям, населен'
ню, державі.

Завдання аналізу кредитної діяльності:
• організація обліку і звітності кредитних операцій;
• розробка системи показників, що характеризують кредитні відно'

сини, їх стан і розвиток;
• виявлення закономірностей розвитку кредитних відносин;
• послідовне вдосконалення методики розробки та аналізу системи

показників з урахуванням досягнень економічної науки.
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Основні принципи кредитування 
та пов’язані з ними завдання аналізу

4.2. Ãðóïóâàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
â  õîä³  àíàë³çó 
êðåäèòíî¿  ä³ÿëüíîñò³ 

У процесі аналізу кредитної діяльності використовуються групу'
вання за такими ознаками.

Позичальники:
• державні підприємства та організації;
• підприємства недержавних форм власності;
• кооперативи;
• орендарі, громадяни, які займаються індивідуальною трудовою

діяльністю;
• інші банки;
• інші господарства, включаючи органи влади (місцеві ради тощо),

спільні підприємства, міжнародні об’єднання і організації.
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Принципи Завдання

Принцип строковості — обов’язкове
повернення позики позичальником у
заздалегідь обумовлений строк

1. Контролювання строків повернення
позик.
2. Визначення розмірів простроченої
заборгованості клієнта, порівняння її з
обсягом коштів на його рахунках.
3. Аналіз оборотності позик

Принцип забезпеченості позик — ста'
більність фінансово'економічного стану
позичальника

1. Аналіз кредитоспроможності клієнта

Принцип платності — встановлення
комерційними банками відсотків плати
за користування позикою

1. Аналіз відсоткових ставок.
2. Аналіз формування прибутку банку за
рахунок відсоткових ставок і обсягів
позик.
3. Аналіз ролі кредитної діяльності у
формуванні прибутку і прибутковості
банку



Строки надання кредитів:
• короткострокові;
• середньострокові;
• довгострокові.

Наявність і характер забезпечення позики:
а) забезпечені заставою, у тому числі:
заставою майна клієнта:

• товарно'матеріальних цінностей;
• дебіторських рахунків;
• цінних паперів;
• векселів;
• депозитів, які перебувають у тому самому банку;
• іпотек;
• змішаною;

б) заставою права;
в) гарантовані банками, фінансами або майном третьої особи;
г) забезпечені іншими видами забезпечення (поручництва, сві'

доцтва страхової організації);
д) незабезпечені (бланкові).
Ступінь ризику:

• безнадійні — не повертаються і не мають вартості;
• сумнівні — повернення яких є сумнівним (значний ступінь ризи'

ку неповернення);
• субстандартні — ступінь ризику яких дещо перевищує норматив'

ний рівень;
• стандартні — повністю відповідають умовам угоди.

Об’єкти кредитування:
• витрати на виробництво та обіг;
• поточні витрати;
• фінансування капітальних вкладень тощо.

Інформаційно'аналітичне забезпечення аналізу кредитної діяль'
ності банків включає такі показники:

1) обсяг погашених позик — кредитовий оборот — загальний КОзаг,
у тому числі за рахунком прострочених позик КОпр;

2) залишок позик загальний (3заг), у тому числі за рахунком
прострочених позик (Зпр), на початок періоду (Зп), на кінець періоду
(Зк);

3) обсяг виданих позик — В.
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Балансовий зв’язок між цими показниками такий: 

На основі абсолютних показників обчислюються відносні показ'
ники:

1) середній залишок позик за певний період за наявності даних
на початок і кінець періоду

за наявності даних на більш ніж дві дати через рівні проміжки часу

2) частка несвоєчасно повернутих позик (Пп.н) у загальному об'
сязі погашених позик (Пзаг)

3) частка простроченої заборгованості в загальному обсязі забор'
гованості

Ці показники використовуються для аналізу оборотності кредит'
ної маси — важливої характеристики кредитної діяльності.

Рівень оборотності позик може бути виміряний кількістю обо'
ротів, які здійснила позика за певний період, і середньою тривалістю
користування позикою.

Кількість оборотів позики, або швидкість обороту (Ш), визна'
чається діленням обсягу наданих позик на середній їх залишок:
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Цей показник характеризує середню кількість оборотів коротко'
строкової позики за певний період.

Тривалість користування короткостроковою позикою (або час
обороту Ч)

де Д — кількість днів у періоді.
Цей показник характеризує середню кількість днів користування

позикою. Він є величиною, оберненою до швидкості обороту позики:
чим менша тривалість користування позикою, тим менший розмір
коштів потрібний банку для кредитування одного й того самого об'
сягу діяльності.

Якщо відома тривалість користування позикою, то кількість обо'
ротів позики можна визначити на основі взаємозв’язку цих показ'
ників за формулою

Особливої уваги потребує аналіз простроченої заборгованості. З цією
метою обчислюють показники оборотності простроченої заборгованості.

Важливо вивчити вплив швидкості обороту позик по окремих
групах клієнтів або відділеннях банку на середню швидкість оборо'
ту позики по банку загалом. У цьому разі можна використати індекс'
ний метод, зокрема індекси середніх величин: індекси змінного,
фіксованого складу та структурних зрушень.

Індекс середньої швидкості обороту позик змінного складу

де Ш0, Ш1 — швидкість обороту позик по окремих групах клієнтів
або відділень банку відповідно в базовому і звітному періодах; d —
питома вага залишків позик у цих групах у загальному обсязі за'
лишків1.
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1У загальному вигляді d — частка, яка характеризує структуру сукупності, що
використовується як вага окремих значень ознаки при обчисленні середньої величини.



Індекс середньої швидкості обороту позик фіксованого складу

Він показує, як змінилась середня швидкість обороту позик по
банку загалом у звітному періоді порівняно базовим тільки за раху'
нок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.

Індекс середньої швидкості обороту позик структурних зрушень

Індекс показує, як змінилася середня швидкість обороту позик по
банку загалом у звітному періоді порівняно з базовим тільки за раху'
нок зміни розподілу залишків позик між підрозділами банку, тобто
за рахунок зміни питомої ваги позик по підрозділах банку.

Індекси середньої тривалості обороту кредитів розраховуються
аналогічно індексам середньої швидкості, в яких для зважування ви'
користовується частка кредитового обороту окремих підрозділів
банку.

Факторами, які формують динаміку кредитового обороту, є
швидкість обороту кредитів і середній залишок позик. Абсолютний
розмір зміни кредитового обороту за рахунок зміни швидкості обо'
роту кредитів визначається за формулою

а за рахунок зміни середніх величин позик — за формулою

Факторами, які впливають на швидкість обороту кредитної маси,
є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик. Ди'
наміка швидкості обороту позик під впливом динаміки кредитового
обороту визначається за формулою
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а за рахунок динаміки середніх залишків позик — за формулою

4.3. Àíàë³ç êðåäèòíèõ
â³äñîòêîâèõ ñòàâîê

За надані позики клієнти сплачують певну плату. Це ціна позико'
вого капіталу, яка формується на фінансовому ринку. У фінансових
розрахунках одним із основних показників є відсоток, під яким ро'
зуміють абсолютну величину доходів від грошей, наданих у борг у
будь'якій їх формі. Під час укладання угоди сторони (кредитор і по'
зичальник) домовляються про розмір відсотків, встановлюючи
відношення суми грошей, що виплачуються за одиницю часу, до ве'
личини позики.

Під відсотковою ставкою розуміють відношення суми гро'
шей, які виплачуються за фіксований період часу, до величини
позики. 

На величину відсоткової ставки впливають передусім попит і
пропозиція на позиковий капітал. З підвищенням попиту відповідно
зростає ціна, і навпаки. 

Другим важливим чинником є інфляція. Через зростання
інфляції підвищуються і відсоткові ставки, оскільки внаслідок
інфляції знецінюються гроші.

На рівень відсоткової ставки впливає строк, на який надається
позика: за короткостроковими позиками ставка вища, ніж за довго'
строковими.

Основним чинником, що впливає на рівень відсоткових ставок, є
ціна кредитних ресурсів. У сучасних умовах одним із визначальних
чинників, що впливають на відсоткову ставку, є облікова ставка
Національного банку України, яка нині є основним важелем регулю'
вання кредитно'фінансової сфери економіки.

Складовими відсоткової ставки (І) є безризикова ставка (Іб/р),
поправка на інфляцію (Іін) і ризикова премія (Іриз).
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Безризикова ставка як компенсація за використання коштів у
майбутньому має враховувати можливе зростання вартості позико'
вих коштів у результаті розвитку бізнесу. 

Поправка відсоткової ставки на інфляцію оцінюється на основі
передбачення майбутньої інфляції та її впливу на інвестиції,
купівельну спроможність грошової одиниці, вартість грошових ре'
сурсів.

Ризикова премія є поправкою на ризик неплатежів по кредитно'
му портфелю.

Цю ставку визначають за такою формулою:

де  і — відсоткова ставка;
Р — початкова сума боргу, кредиту, позики;
n — кількість періодів нарахування відсотків або строк, на який

надається позика;
S — нарощена сума або величина позики разом із нарахованими

відсотками;
І — відсотки за весь період позики, I = P i n = S – P.
Відсоткова ставка виконує функції вимірювача рівня дохідності

фінансових операцій незалежно від того, відбувався процес нарощу'
вання суми грошей чи ні. Відсоткова ставка як відносна величина
вимірюється у відсотках і коефіцієнтах. У всіх випадках фінансового
аналізу відсоткова ставка використовується тільки в коефіцієнтах.
Нарахування відсотків, як правило, відбувається дискретно, тобто
через певні періоди часу.

Інколи при нарахуванні відсотків за основу беруть суму, яка
виплачується боржником наприкінці строку позики. У такому
разі застосовується облікова ставка і відсотки утримуються під
час видачі позики. Облікова ставка — це відсоткова ставка, яка
визначається на основі нарощеної суми позики. Ця ставка вико'
ристовується під час купівлі векселів і обчислюється за такою
формулою:

де d — облікова ставка.
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Інтервал часу, за який нараховується відсоткова ставка, назива'
ють періодом нарахування відсотків. Він може становити рік,
півроку, квартал, місяць. Також існує безперервне нарахування
відсотків. Такі відсотки називаються безперервними і нарахову'
ються за малі проміжки часу. Необхідність використання безперерв'
них відсотків зумовлена тим, що багато економічних процесів мають
безперервний характер, тому математичне моделювання їх за допо'
могою безперервних відсотків коректніше та адекватніше, ніж за до'
помогою дискретних відсотків. Це стосується в основному опису
складних виробничих процесів і явищ, що потребують обґрунтуван'
ня і вибору інвестиційних рішень. На практиці такі відсотки вико'
ристовуються дуже рідко.

Відсотки можуть нараховуватися наприкінці (декурсивні) або на
початку періоду (авансові).

Процес збільшення суми грошей у зв’язку з приєднанням
відсотків до суми боргу називають нарощуванням відсотків, або
ростом початкової суми.

Відсоткова ставка може застосовуватися до однієї й тієї самої по'
чаткової суми протягом усього строку позики (прості відсоткові
ставки) або до суми з нарахованими в попередньому періоді відсот'
ками (складні відсоткові ставки). 

Отже, за методом нарахування відсотків розрізняють чотири ви'
ди ставок: відсоткові; облікові; прості відсоткові; складні відсоткові.

Види відсоткових ставок:
1) фіксовані (постійні або змінні);
2) змінні (надбавка'маржа до базової ставки).
Фіксовані відсоткові ставки встановлюються на весь строк кре'

диту (постійні) або застережуються в договорі про різні рівні відсот'
кових ставок на певні інтервали часу, але на весь строк угоди
(змінні).

Через несталість грошового ринку замість фіксованих ставок ви'
користовують змінні ставки, які визначаються додаванням до базо'
вої ставки фіксованої надбавки (маржі). Змінна ставка змінюється зі
зміною економічної ситуації в країні. Маржа визначається як дода'
ток до базової ставки у вигляді відсоткової ставки, яка б забезпечу'
вала необхідний рівень прибутковості інвестицій. За базову може
слугувати ставка прайм рейт або ставка ЛІБОР на Лондонському
міжбанківському ринку (LIBOR — London interbank offered rate). За
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ставкою прайм рейт комерційні банки надають кредити першоклас'
ним позичальникам.

Процес зміни суми боргу разом з нарахованими відсотками за
простою відсотковою ставкою можна подати у вигляді арифметичної
прогресії P, P + Pi, P + Pi + Pi і т. д. Перший член дорівнює Р, різни'
ця — Рі, останній член являє собою суму боргу S = P + Pin.

Сума, що накопичилась до кінця строку, складається з двох еле'
ментів — початкової суми боргу та відсотків:

S = P + I,

де І = Pin.
Процес нарощування суми боргу за простими відсотками являє

собою лінійну залежність нарощеної суми S від строку позики. 
Величину S називають нарощеною сумою платежу, наведену

формулу — формулою нарощування за простими відсотками.
Якщо відсоткова ставка змінюється з часом, тоді формула

наростання за змінною ставкою має такий вигляд:

де ik — проста відсоткова ставка  для періоду k; nk — тривалість
періоду k.

Як правило, прості відсотки використовуються в короткостроко'
вих фінансово'кредитних операціях, тобто коли строк позики не пе'
ревищує одного року. Оскільки строк позики менше одного року, а
відсоткова ставка встановлюється в розрахунку на один рік, не'
обхідно визначити, яка частина відсотків має бути заплачена креди'
тору. Якщо q — кількість днів користування грошима протягом року,
К — кількість днів у році (база року), строк користування грошима в
роках 

Величини q і К можуть набувати різних числових значень.
Кількість днів позики (q) обчислюють точно за календарем або
приблизно, якщо вважають, що місяць (незалежно від того, скільки
днів було за календарем) дорівнює 30 дням. 
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Різні значення q і К зумовлюють різні результати в нарахуванні
простих відсотків. Для короткострокових фінансово'кредитних опе'
рацій можна використовувати формулу простих відсотків у такому
вигляді:

.

Тут можливі три варіанти розрахунку відсотків:
а) звичайні відсотки з приблизною кількістю днів позики, коли q

має приблизне значення, а К = 360 днів. Такий варіант дістав назву
німецької методики нарахування відсотків. Він використовується, якщо
не потрібно досягати великої точності при нарахуванні відсотків;

б) комерційні відсотки, коли q має точне значення, а К = 360 днів.
Цей метод нарахування відсотків найчастіше використовують при
обліку векселів та при проведенні інших операцій у комерційних бан'
ках. Цей метод нарахування відсотків іноді називають банківським, або
французьким;

в) точні відсотки з точною кількістю днів позики, коли q має точ'
не значення, а К = 365 днів. Цей метод дає найточніші результати. На
практиці він дістав назву “англійський метод нарахування відсотків”.

У разі споживчого кредиту виникає проблема визначення вели'
чини разового погашувального платежу. Він визначається виходячи
із суми кредиту і величини нарахованих відсотків. Погашення суми
кредиту разом з нарахованими відсотками відбувається рівними
частинами протягом всього строку кредиту. Величина погашуваль'
ного платежу, тобто сума одного платежу при погашенні,

де Р — ціна товару або сума кредиту; і — проста річна відсоткова
ставка, під яку надано кредит; n — строк кредиту, років; m —
кількість платежів на рік.

За такої методики погашення кредиту фактична сума боргу
постійно зменшується, а відсотки залишаються незмінними протя'
гом всього строку. У цьому разі дійсна відсоткова ставка за спожив'
чим кредитом перевищуватиме ставку за умовами кредиту.

У довгострокових фінансово'кредитних операціях, якщо відсотки не
виплачуються відразу після їх нарахування, а приєднуються до суми
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боргу, для нарощування суми позики використовують складні відсотки.
База для їх наростання не є сталою; вона збільшується з кожним кроком
у часі на величину приєднаних відсотків, нарахованих у попередньому
періоді, а процес зростання початкової суми позики прискорюється.

Приєднання нарахованих відсотків до суми, яка була базою для їх
визначення, називають капіталізацією відсотків.

Якщо відсотки нараховуються один раз наприкінці року, то на'
прикінці першого року нарощена сума дорівнює Р + Рі, другого —
Р(1 + і) + Р(1 + і)і = Р(1+і)2, третього — Р(1+і)3. Цей ряд являє собою
геометричну прогресію Р, Р(1 + і), Р(1 + і)2, Р(1 + і)3,.., перший член
якої дорівнює початковій величині позики Р, а множник — (1 + і).

Нарощена сума — це член геометричної прогресії у відповідному
році нарощування. Для n'го року наростання член геометричної
прогресії матиме вигляд Р (1 + і)n, який відповідає нарощеній сумі
наприкінці строку позики.

Отже, нарахування складних відсотків здійснюється за такою
формулою:

де S — нарощена сума платежу (боргу); P — початкова сума боргу; i —
складна відсоткова ставка; n — кількість періодів нарахування
відсотків.

Величину (1 + і)n називають множником нарощування. Якщо пе'
редбачаються зміни в часі, але застосовуються фіксовані (змінні)
відсоткові ставки, то формула нарощування за складними відсотка'
ми матиме такий вигляд:

S = P (1 + i1)n1(1+i2)n2... (1 + ik)nk,

де i1, i2 ,..., ik — послідовні значення відсоткових ставок; n1, n2 ,..., nk —
періоди, протягом яких здійснюється нарахування за відповідними
ставками.

Використання у фінансових розрахунках простих і складних
відсотків дає неоднакові результати, відмінність між якими зу'
мовлюється строками позик. Співвідношення значень множників
нарощування дає змогу порівняти процеси нарощування за різни'
ми відсотковими ставками, але за абсолютно однакових величин.

Процес нарощування боргу за складною відсотковою ставкою
відбувається швидше, ніж за простою, коли строк позики перевищує

( )1 ,
n

S P i= +
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рік (n > 1). Якщо строк користування грошима n ≤ 1, прості відсотки
дають більший результат. Це випливає також з математичного дове'
дення нерівностей: якщо n > 1, то 1 + inn < (1 + ic)

n; n = 1, то 1 + inn = =
(1 + ic)

n; якщо n < 1, то 1 + in n > (1 + ic)
n. При цьому в розрахунках

слід враховувати однакову базу.
Криві нарощування за простими та складними відсотками пе'

ретинаються в точці, де строк позики дорівнює одному року або
одному періоду нарахування відсотків, тобто якщо n = 1, то 1 + in n =
= (1 + ic)

n. Порівнюючи процеси наростання за складними та
простими відсотковими ставками, можна дійти висновку, що
кредитору вигідно обирати прості відсотки в разі надання корот'
кострокових позик, а складні — в разі надання довгострокових
позик. 

Іноді виникає ситуація, коли ми маємо певну суму грошей, але в
майбутньому нам потрібна в N разів більша сума грошей. Необхідно
визначити, за скільки років (періодів) початкова сума збільшиться в
N разів, якщо відомо величину банківського відсотка та умови інвес'
тування грошей. Щоб розв’язати цю задачу, використовують так
звані формули подвоєння, які дають змогу визначити кількість
років, за які початкова сума позики зросте в 2 (або в N) рази.

У загальному випадку необхідно визначити кількість років, про'
тягом яких початкова сума збільшиться в N разів:

а) для простих відсотків (1 + nin) = N, звідки

б) для складних відсотків (1 + ic)
n = N, звідки

.

У випадках, коли n не є цілим числом, тобто складається з цілої й
дробової частин, нарощування визначається двома способами: за
формулою нарощування складних відсотків і на основі змішаного
методу, згідно з яким за ціле число років нараховуються складні
відсотки, а за дробове — прості:

S = P(1+i)a(1+bi),

де n = a + b, a — ціле число років; b — дробове число року.

( )
ln

ln 1 c

N
n

i
=

+

1
,

n

N
n

i
−

=
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Як правило, прийнято капіталізувати відсотки не раз на рік, а кіль'
ка разів. Кількість разів нарахування відсотків на рік позначимо m.
Річна відсоткова ставка, яка називається номінальною, позначаєть'
ся j. Тоді в кожному окремому періоді нараховується j/m відсоткових
ставок. Нарощена сума

S = P(1+j/m)mn.

Ефективна (дійсна) відсоткова ставка відображає той реальний
дохід, який отримують від однієї грошової одиниці на рік. Вона пока'
зує, яка річна ставка дає той самий фінансовий результат, що і m'ра'
зові нарахування на рік за ставкою j/m.

Цю ставку можна знайти виходячи із її визначення. Через те що
вона зумовлює один і той самий фінансовий результат, що й ставка
j/m за m'разового нарахування відсотків на рік, то множники наро'
щування за цими ставками мають бути однакові.

У деяких випадках залежно від умов фінансової угоди необхідно
визначити початкову суму боргу за заданою нарощеною сумою боргу S,
відсотковою ставкою і й строком позики n. Проблема полягає в тому,
щоб за відомою сумою S, яку належить сплатити через деякий час n, не'
обхідно визначити суму отриманої позики Р. Операцію такого характе'
ру у фінансових розрахунках називають дисконтуванням, а різницю
між нарощеною сумою S і початковою величиною Р — дисконтом.

Якщо відсотки утримаються кредитором безпосередньо під час
видачі позики, тоді застосовується облікова ставка. При цьому ос'
новним завданням є визначення початкової суми боргу (Р) або суми
на будь'яку дату до моменту сплати нарощеної суми (S).

У цьому разі вважають, що сума дисконтується, а різницю S – P = D
називають дисконтом.

Необхідність визначення P за S виникає під час купівлі банком векселів.
Відомо два види дисконтування:
1) математичне дисконтування;
2) банківській облік.
До математичного дисконтування вдаються в тих випадках, коли

за заданими S, n та i необхідно знайти Р:

де — дисконтний     
множник. 

1
1 ni+

,
1

S
P

ni
=

+
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Цінова політика банку зумовлюється такими факторами, як тип
послуг, ставка за кредитами, встановлена банком, нормативні вимо'
ги (ставки) НБУ, ціни, встановлені конкурентами, фінансові потре'
би банку, вартість його продуктів і послуг, рівень і характер попиту
споживачів.

За допомогою статистичних методів аналізується динаміка
відсоткових ставок під впливом основних факторів, вплив на ди'
наміку доходів банку динаміки обсягу позик і відсоткових ставок, а
також здійснюється прогнозування.

4.4. Îö³íêà òà ìåòîäè óïðàâë³ííÿ
êðåäèòíèìè ðèçèêàìè

Кредитні операції є ризикованими, тому під час здійснення цих
операцій надаються кредитно'гарантійні послуги з метою знизити
ризик втрати коштів від кредитних операцій.

Кредитний ризик — це ймовірність втрати або отримання додатко'
вих коштів при наданні кредиту через невизначеність і конфліктність
умов кредитування і використання кредитних ресурсів.

Надаючи кредит, банк очікує на повернення цієї суми коштів, а та'
кож на певну винагороду за користування ними у вигляді відсотка. Але
через здійснення цієї операції банк може додатково отримати кошти
в разі настання сприятливих умов для повернення кредитів, зростання
або дострокової сплати відсотків, оскільки ці кошти знову працювати'
муть на банк. Але банк може й втратити кошти, що надані в кредит, у
разі його неповернення або інших небажаних подій. Оскільки отри'
мання додаткових коштів не є негативним наслідком, банку слід зосе'
реджуватися на регулюванні суми втрат коштів. Отже, сутність кредит'
них ризиків — це відхилення від мети, а ефективність управління ни'
ми — це мінімізація втрат коштів у разі надання кредитів.

Можна виокремити такі види кредитних ризиків залежно від
джерела їх виникнення (причини втрат коштів).

1. Ризик, пов’язаний з позичальником:
а) об’єктивний — нездатність позичальника виконати свої зо'

бов’язання за рахунок поточних грошових находжень або за рахунок
продажу активів;
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б) суб’єктивний — репутація позичальника в діловому світі, його
відповідальність і готовність виконувати взяті зобов’язання;

в) юридичний — недоліки у складанні кредитної угоди.
2. Ризики, пов’язані з предметом застави:

а) ліквідності — неможливість реалізації предмета застави;
б) кон’юнктурний — можлива зміна предмета застави впро'

довж терміну дії кредитної угоди;
в) втрати — втрата предмета застави;
г) юридичний — недоліки у складанні та оформленні договору

застави.
3. Системний ризик — зміни в економічній системі, що можуть

вплинути на фінансовий стан позичальника (наприклад, зміна по'
даткового законодавства).

4. Форс8мажорний ризик — землетруси, повені, катастрофи,
смерчі, страйки, військові дії тощо.

Основою управління кредитним портфелем є управління кредит'
ним ризиком як на рівні окремого позичальника, так і на рівні порт'
феля банку в цілому. Особливого значення при цьому набуває пи'
тання визначення ступеня кредитного ризику за окремою кредит'
ною операцією та окремим позичальником.

Проте більшість методик, що їх використовують вітчизняні бан'
ки, дають лише приблизне уявлення про кредитоспроможність
клієнта, але не можуть визначити ймовірність невиконання пози'
чальником своїх зобов’язань перед банком, тобто конкретну величи'
ну ризику неповернення боргу.

У світовій практиці для визначення ризикованості наданих позик
широко використовуються Z'модель Альтмана та модель нагляду за
кредитами Чессера. У зарубіжних країнах ці моделі функціонують
успішно, тому створення вітчизняними банками подібних моделей,
сформованих відповідно до українського зовнішнього середовища, на'
буває особливої актуальності. Необхідною умовою створення
об’єктивної моделі є наявність широкої статистичної бази в найбіль'
ших вітчизняних банках, а необхідною умовою задовільного застосу'
вання моделей є періодичний, бажано щорічний, перерахунок ключо'
вих коефіцієнтів на основі показників фінансового стану підприємства
для підтримання зв’язку моделі із зовнішнім середовищем.

Для визначення ступеня ризикованості наданих позик будують
дискримінантну модель.
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Загальний вигляд дискримінантної моделі такий:

Z = alXl + a2X2 + ... + amXm,

де Z — результативна ознака, що характеризує узагальнений рівень
фінансового стану підприємства'позичальника щодо його креди'
тоспроможності;                    — параметри моделі, які характеризують
рівень зв’язку кожного показника фінансового стану підприємства з
узагальненим; — показники фінансового стану підпри'
ємств'позичальників.

Дискримінантна модель є класифікаційною і належить до окремо'
го виду економетричних моделей, коли результативна ознака Z не
включається до вихідної інформації, а є тільки розрахунковою. У цьо'
му разі параметри моделі оцінюються через коваріацію показників
фінансового стану підприємства.

Оскільки дискримінантна модель є класифікаційною, вихідна
економічна інформація для її побудови має містити щонайменше дві
групи даних. До кожної з них входять середньозважені фінансові ко'
ефіцієнти за галузями, але до першої групи включено підприємства'
“непорушники”, тобто такі, які своєчасно повертають кредити, а до
другої — підприємства'порушники, які своєчасно не повертають
кредити.

Серед системи показників оцінки фінансового стану підприємств
доцільно виокремити ті, які найбільшою мірою впливають на плато'
спроможність позичальників.

До цієї групи, на наш погляд, доцільно включити такі основні по'
казники фінансового стану підприємства:
• коефіцієнт платоспроможності;
• коефіцієнт автономії;
• коефіцієнт маневреності.

Подамо їх формалізовано:
1) коефіцієнт платоспроможності

де ПА — поточні активи; КmЗ — короткотермінові зобов’язання;
2) коефіцієнт автономії

де ЗК — залучені кошти; ВК — власні кошти;

авт

ЗК
;

ВК
K =

n

ПА
;

Зm

K
К

=

( 1, )jX j m=
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3) коефіцієнт маневреності

де НА — необоротні активи; ВК — власні кошти.
З урахуванням наведених коефіцієнтів фінансового стану

підприємств'позичальників дискримінантна модель набуде такого
вигляду:

Оцінити параметри цієї моделі можна, розв’язавши систему
рівнянь:

де Cov(K) — коваріаційна матриця коефіцієнтів фінансового стану
підприємств; a — вектор оцінок параметрів моделі; d — вектор відхи'
лень середніх значень досліджуваних коефіцієнтів фінансового ста'
ну підприємств за двома групами.

Коваріаційна матриця коефіцієнтів фінансового стану 

(1)

де n1, n2 — розмір відповідно першої й другої груп спостережень;
Cov(K1), Cov(K2)— матриця коваріацій коефіцієнтів фінансового ста'
ну підприємств відповідно для першої й другої груп.

Якщо n1 ≠ n2, то матриці коваріацій у (1) необхідно зважити на
розмір груп, тобто n1 і n2.

Оцінивши параметри моделі aj, можна визначити середнє значення,
яке буде своєрідним нормативним значенням.

Як зазначалося, підприємства'позичальники об’єднуються у дві
групи щодо термінів повернення боргу — непорушників і поруш'
ників. Оцінка параметрів Z'моделі на основі даних за цими двома
групами дає змогу отримати певний норматив, за яким можна зара'
хувати те чи інше підприємство до першої чи другої групи.

Неперервність Z'функції практично унеможливлює отримання одна'
кових значень Z для кількох різних позичальників, отже, кожний з них
оцінюється по'різному. А це означає, що Z'функція дає змогу усунути
недоліки, властиві бальним системам оцінки кредитоспроможності.

( ) ( ) ( )1 2
1 2

1
,

2
Cov K Cov K Cov K

n n
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Межу дискримінантної моделі можна записати так:

де С — норматив (дискримінантна межа), С = 8,92; Z(x), Z(y) — середні
значення Z'функції відповідно для першої та другої груп підпри'
ємств'позичальників.

Норматив означає, що, якщо розраховане значення для і'го пози'
чальника Zi > С, кредитний ризик за даною угодою незначний, а якщо
Zi < C, кредитна угода має значний ризик, причому що більша різниця
між С і Zі, то більший ризик, пов’язаний з цією угодою. Визначення ри'
зику несвоєчасного повернення боргу базується на аналізі інтервалів
значень Z'функції. Для першої групи підприємств беруть мінімальне
значення Z'функції (Zi min), для другої — максимальне (Zi max). 

Зауважимо, що чим кращий фінансовий стан, тим вища
ймовірність погашення кредиту. Швидкість збільшення імовірності
залежить від швидкості покращення фінансового стану. Математич'
но це можна записати так:

де k — коефіцієнт пропорційності зміни імовірності від зміни Z'функції;
∂P — зміна імовірності погашення кредиту; ∂Z — зміна Z'функції фінан'
сового стану підприємства.

Базуючись на записаному співвідношенні, отримуємо загальну
формулу для визначення імовірності:

(2)
де с — const; Z — середнє значення сумнівного інтервалу.

Так, якщо на сумнівному інтервалі ми маємо S1 можливих поруш'
ників кредитних умов, S2 — тих, які не будуть їх порушувати, то
імовірність дотримання кредитних угод 

Визначивши параметри рівняння (2) с і k, ми зможемо для кож'
ного розрахованого значення Z отримати ймовірність повернення
кредиту P і неповернення 1 – P.
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Імовірність неповернення кредиту 1 – P є ризиком неповернення.
Опишемо взаємозв’язок прибутку та ризику за нейтрального

відношення до ризику. Нехай X — дохідність банківського кредитно'
го портфеля при заданому рівні ризику R, де R = 1 – P.

Якщо збільшити дохідність портфеля на ∆X, це призведе до
зростання ризику на ∆R. Дохід X + ∆X можна отримати з
імовірністю 1 – (R + ∆R), тобто вона зменшиться (ризик зростає). У
разі нейтральності до ризику премія за ризик дорівнює нулю, тому
справджується співвідношення 

X (1 — R) = (X + ∆X) (1 — (R + ∆R),

яке можна перетворити на таке диференційне рівняння:

∂X (1 – R) = X ∂R.

Загальний розв’язок рівняння можна записати так:

X (1 – R) = C. (3)

Оскільки державні цінні папери є ризикованими, безризикови'
ми інвестиціями в сучасних економічних умовах України вва'
жаються кошти, що розміщені на короткотермінових валютних де'
позитах у найбільших вітчизняних банках з високим рейтингом.
Безризикову ставку доходу валютних депозитів визначено на рівні
8 % річних.

Тоді, якщо R = 0, X = 8 %, то C знайдено з рівняння (3):

8 (1 – 0) = С;          C = 8 %.

Отже, розв’язок рівняння такий:

Записані співвідношення дають змогу визначити зміну ризику
кредитного портфеля за заданого рівня дохідності та приріст
дохідності портфеля за заданого рівня ризику. На основі диск'
римінантного аналізу можна визначити ризик неповернення креди'
ту та залежність між зміною дохідності кредитного портфеля в разі
зміни його ризику на одиницю.

Отримавши таку інформацію, інвестор може уникнути ризику
або ж застрахуватися заздалегідь від його негативних наслідків. Крім
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того, він може сформувати такий кредитний портфель, який задо'
вольнятиме його як щодо дохідності, так і щодо ризику.

У процесі аналізу кредитних ризиків оцінюються кількісні та
якісні показники діяльності клієнта, які є основою його кредито'
спроможності.

Фактори неефективної кредитної діяльності банку
1. Концентрація кредитних ризиків — надання великої суми кре'

дитів певній групі клієнтів.
2. Надмірне розширення та швидке зростання надання позик у

розмірах, які не відповідають обсягу капіталу банку; поширення
діяльності банку на географічні регіони та ділові сфери, не відомі
банку або для функціонування в яких банк недостатньо оснащений.

3. Пов’язане кредитування — надання кредитів позичальникам,
які пов’язані певними відносинами з банкіром або з банком.

4. Невідповідність — кредитування без урахування необхідних
пропорцій між активними й пасивними операціями.

5. Неефективне стягнення позик — пов’язане з конфліктами між
банком і позичальниками.

6. Надання ризикованих кредитів:
• для започаткування бізнесу, де обсяг позик завеликий порівняно

з інвестиціями власників;
• для так званих спекулятивних угод;
• для операцій з нерухомістю підприємствам з обмеженими влас'

ними коштами;
• під проекти з ризиком морального старіння;
• під заставу низьколіквідних цінностей. Детальнішу характерис'

тику ризиків, пов’язаних з кредитоспроможністю клієнтів банку,
наведено в наступних розділах.
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ÀÍÀË²Ç  ÊÐÅÄÈÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍÎÑÒ²
ÊË²ªÍÒ²Â  ÁÀÍÊÓ

5.1. Ñóòí³ñòü ³ çàâäàííÿ àíàë³çó
êðåäèòîñïðîìîæíîñò³

Необхідною умовою кредитування є спроможність клієнтів бан'
ку повернути кредити — це називають кредитоспроможністю.

Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку є найваж'
ливішою складовою оцінки банківського, передусім кредитного, ри'
зику. Ефективне управління кредитним ризиком є основою ефек'
тивної діяльності банку. Ключові елементи ефективного управління
кредитами — добре розвинені кредитна політика й процедури,
обґрунтоване управління кредитним портфелем, ефективний конт'
роль за кредитами. Банки досягають бажаних результатів діяльності
тоді, коли ризики, які вони беруть на себе, обґрунтовані, контрольо'
вані й перебувають у межах їх фінансових можливостей і компе'
тенції, а активи, в основному кредити, достатньо ліквідні, щоб покри'
ти відплив коштів, витрати й збитки й забезпечити необхідну прибут'
ковість акціонерного капіталу.

Основу розробки ефективної кредитної політики банку склада'
ють результати аналізу наведених нижче параметрів:

1) мета фінансування;
2) засоби погашення позики;
3) структура позики;
4) забезпечення позики (структура застави, її якість, готовність

до продажу, ліквідність, вартість, заборгованість, підконтрольність,
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претензії на право власності, прибутковість, вартість ліквідації, умо'
ви вступу у володіння, застереження тощо);

3) оцінка ризиків, притаманних компанії'позичальнику, які мо'
жуть утруднити процес погашення кредитів, з урахуванням виду
діяльності (галузі), конкурентоспроможності, операційної ефектив'
ності, якості керівництва.

5.2. ßê³ñíèé àíàë³ç 
êðåäèòîñïðîìîæíîñò³

У процесі аналізу та превентивного прогнозування кредитоспро'
можності клієнтів банку і на цій основі управління кредитним порт'
фелем оцінюється:
• вплив зовнішнього середовища на кредитоспроможність пози'

чальника на основі вивчення його стану в економіці загалом та в
конкретній галузі зокрема, спроможність адекватно реагувати на
ситуацію залежно від бізнес'циклів;

• життєвий цикл виробництва основних видів продукції;
• збутова стратегія;
• здатність виробляти та продавати товари за цінами, що компенсу'

ють витрати та генерують прибуток;
• залежність припливу готівки від зовнішніх факторів.

Крім того, здійснюється групування напрямів кредитів з виок'
ремленням найризикованіших, а саме:
• для початкового бізнесу, де обсяг позик непропорційно високий

порівняно з інвестиціями власників;
• для спекулятивних угод з товарними та фондовими цінностями;
• для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеже'

ними власними коштами;
• для підтримки значного залишку на депозиті банку без достатньо'

го капіталу й застави;
• під проекти з ризиком морального старіння;
• під низьколіквідні цінності тощо.

При оцінюванні кредитоспроможності клієнтів банку використо'
вується також система показників, яка сигналізує про можливі
фінансові утруднення та банкрутство:
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• перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;
• надмірне використання таких короткострокових позик, як джере'

ла фінансування довгострокових вкладень;
• низькі значення показників ліквідності;
• нестача оборотних коштів;
• підвищення до граничних меж частки позикових коштів у загаль'

ному обсязі коштів;
• невиконання зобов’язань перед кредиторами та акціонерами що'

до своєчасного повернення позик, виплати відсотків і дивідендів;
• наявність простроченої заборгованості;
• погіршення відносин з установами банківської системи;
• використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно не'

вигідних умовах;
• застосування у виробництві переамортизованого обладнання;
• негативні зміни в портфелі замовлень.

Для визначення кредитоспроможності клієнтів банку може бути
проведена рейтингова оцінка їх якісних характеристик:

1. Мета і сума позики.
1.1. Реальна мета і узгоджена з нею сума.
1.2. Гранична мета, прийнятна сума.
1.3. Недоведена мета, проблематична сума.

2. Фінансові можливості претендента на позику.
2.1. Міцний поточний і в недалекому минулому фінансовий

стан, міцний та стабільний приплив готівки.
2.2. Хороший фінансовий стан, стабільний приплив готівки.
2.3. Прийнятний фінансовий стан, невизначений приплив

готівки.
2.4. Невеликі доходи, слабкий приплив готівки.
2.5. Збиткова репутація, слабкий приплив готівки.

3. Застава.
3.1. Наявна достатня ліквідна застава.
3.2. Наявна застава середньої ліквідності.
3.3. Наявна достатня застава, але обмеженої ліквідності.
3.4. Наявна недостатня застава граничної якості.
3.5. Застава неприйнятна.

4. Інформація про позичальника.
4.1. Блискуча кредитна репутація.
4.2. Гарні відгуки про надійність клієнта.
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4.3. Обмежені відгуки, відсутність негативної інформації.
4.4. Відсутність відгуків.
4.5. Несприятлива кредитна репутація.

5. Відносини з позичальником.
5.1. Тривалі, послідовні, прибуткові відносини.
5.2. Наявність відносин середньої якості або відсутність

відносин.
5.3. Втрата відносин.

Для кількісної оцінки кредитоспроможності клієнтів банку може бу'
ти використана наступна система показників фінансово'економічного
стану позичальника.

Показники ліквідності, які характеризують здатність позичальни'
ка забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань і дають змогу
передбачати вірогідність повернення ним позики згідно з угодою.

1. Достатність коштів для погашення короткострокових зо'
бов’язань

Якщо Л1 = 1, це свідчить про достатність коштів для погашення
зобов’язань, а якщо Л1 > 2 — про неефективне використання коштів.

2. Рівень ліквідності за рахунок найліквіднішої частини оборот'
них активів (частковий показник Л2)

3. Залежність ліквідності фірми від матеріальних виробничих ре'
сурсів:

Збільшення значення Л3 свідчить про зменшення в структурі обо'
ротних коштів найліквіднішої частини.

4. Період, упродовж якого фірма може здійснювати поточну госпо'
дарську діяльність на основі найліквіднішої частини оборотних активів:

що потребують оплати готівкою)
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Показник свідчить про спроможність фірми оплачувати свої по'
точні витрати.

Показники ділової активності, які характеризують ефективність
використання фірмою власних коштів.

1. Ефективність використання ресурсів

.

2. Оборотність рахунків до одержання:

Показник визначає умови кредитування покупців у процесі ре'
алізації продукції.

3. Оборотність матеріальних виробничих ресурсів

.

Чим вищий показник, тим ліквіднішу форму мають оборотні
кошти.

4. Оборотність рахунків і векселів до платежу

Показник характеризує умови комерційного кредиту, наданого
іншими фірмами.

5. Капіталовіддача

.

6. Оборотність власного капіталу

.

Завеликий показник — значна участь капіталу кредиторів у
діяльності фірми; низький — бездіяльність власного капіталу.

6

Обсяг реалізованої продукції
ДА

Середній обсяг власного капіталу
=

5

Обсяг реалізованої продукції
ДА

Середній обсяг основних засобів
=

Собівартість реалізованої – обсяг
матеріальних виробничих ресурсів на початок періоду +

ДА4 =
+обсяг матеріальних виробничих ресурсів на кінець періоду .

Середній обсяг матеріальних виробничих ресурсів

ДА3 =
Обсяг реалізованої продукції

Середній обсяг матеріальних виробничих ресурсів

2

Обсяг реалізованої продукції в кредит
ДА .

Середній обсяг рахунків до одержання (за  винятком сумнівних)
=

1

Обсяг реалізованої продукції
ДА

Середній обсяг активів
=
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7. Ефективність витрат праці

.

8. Витрати на утримання одного працівника

.

9. Капіталоозброєність праці

.

Показники рентабельності, які характеризують прибутковість
діяльності фірми.

1. Рентабельність капіталу

.

.

Порівняння Р1.1 з  Р1.2 дає змогу визначити вплив на рентабельність
капіталу податкових відрахувань та випадкових  прибутків і витрат.

2. Рентабельність власного капіталу

.

Показник характеризує ефективність  інвестованого власниками
капіталу; є важливим критерієм оцінки рівня котирування акцій на
біржі. Порівняння Р2 з Р1.2 дає змогу оцінити різницю рентабельності
власних і залучених  коштів, вплив останніх на діяльність фірми.

3. Рентабельність реалізованої продукції

.
3

Обсяг чистого прибутку
Обсяг реалізованої продукції

Р =

2

Обсяг чистого прибутку
Обсяг власного капіталу

Р =

1.2

Обсяг чистого прибутку
Середній підсумок балансу

Р =

P1.1 =
Обсяг валового доходу від реалізованої продукції

Середній підсумок балансу

9

Обсяг основних засобів
ДА

Середня чисельність працівників
=

8

Обсяг витрат на утримання шпату
ДА

Середня чисельність працівників
=

7.2

Обсяг прибутку від основної діяльності
ДА

Середня чисельність працівників
=

7.1

Обсяг реалізованої продукції
ДА  ;

Середня чисельність працівників
=
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4. Рентабельність витрат

Показники платоспроможності, що характеризують структуру
капіталу і ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які
мають довгострокові вкладення у фірму.

1. Співвідношення інтересів власників фірми  та акціонерів і кре'
диторів

Високий показник — висока фінансова стабільність фірми.
2. Частка залучених коштів у структурі капіталу

3. Залежність діяльності фірми від позик

.

Чим вищий показник, тим ризикованіший стан фірми.
4. Ступінь забезпеченості основних засобів виробництва власни'

ми коштами

.

5. Ступінь захищеності кредиторів від несплати відсотків за нада'
ними позиками

.

6. Вартість залучених позик

.
6

 Обсяг сплати відсотків
ПС  =

Обсяг позик

Обсяг чистого прибутку +

ПС5 =
+ обсяг сплати відсотків + податки

Обсяг сплати відсотків

4

Обсяг основних засобів
ПС

Обсяг власного капіталу
=

3

Обсяг позик
ПС

Обсяг власного капіталу
=

2

Обсяг позик
ПС  .

Підсумок балансу
=

1

Обсяг власного капіталу
ПС  .

Підсумок балансу
=

4

Обсяг чистого прибутку
 .

Собівартість реалізованої продукції
Р =
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Інвестиційна діяльність є таким самим важливим елементом
банківської діяльності, як і кредитна. У зв’язку з цим банки відіграють
значну роль на ринку цінних паперів як продавці фінансових ресурсів,
які — в разі придбання цінних паперів — набирають форми інвестицій.

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
вкладених в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті чого створюється дохід (прибуток) або досягається
соціальний ефект.

Окремим випадком інвестування є вкладання коштів (цінностей)
у фінансові інструменти (цінні папери — ЦП). При цьому кожен з
учасників інвестиційного процесу вирішує свої завдання:

емітент — компанії'позичальники (одержувачі) коштів на фондо'
вому ринку мають запропонувати такі цінні папери, які за інших
рівних умов користуватимуться більшим попитом і забезпечать
ефективність інвестиційної діяльності (під останньою розуміють за'
доволення потреб в інвестиційних ресурсах найбільш вигідним і
найменш ризикованим способом);

інвестор — обирає тип ЦП, який відповідає його стратегії збере'
ження коштів або отримання прибутку з урахуванням ризикованості
відповідних операцій на фондовому ринку, після цього здійснює
вибір конкретного об’єкта для використання капіталу — обирає ЦП
відповідного елемента.
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Цінний папір — це грошовий документ, який:
1) засвідчує право володіння або відношення позики;
2) встановлює взаємовідносини між особою, яка його випустила,

і власником;
3) передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів

(або відсотків);
4) передбачає можливість передачі грошових та інших прав

іншим особам.
Види цінних паперів: 
1) акції;
2) облігації внутрішньої позики;
3) облігації підприємств;
4) казначейські зобов’язання;
5) ощадні (депозитні) сертифікати;
6) векселі.
Серед ЦП інструментами фінансового ринку є акції, облігації

підприємств, ощадні сертифікати, векселі. Саме вони впливають і
самі перебувають під впливом факторів ринку — попиту, пропозиції,
ціни та конкуренції. Облігації внутрішньої позики та казначейські
зобов’язання є державними ЦП, а тому вони не є в чистому вигляді
ринковими інструментами, хоча і впливають на кон’юнктуру ринку
цінних паперів: адже їх обіг більшою мірою, ніж обіг інших ЦП, регла'
ментується державою.

Виходячи з особливостей обігу інструменти фінансового ринку
поділяються на дві групи: грошові та фондові.

1. Грошові ЦП (короткострокові активи) обертаються на грошо'
вому ринку: 
• ощадні сертифікати;
• векселі.

Ощадні (депозитні) сертифікати — це свідоцтво банку про депо'
нування в нього вкладником коштів на певну суму, які через певний
час він може отримати разом з відсотками. Можуть бути використані
вкладниками як платіжний засіб, а банками — для короткотерміно'
вого інвестування. Випускають у вигляді термінових сертифікатів і
сертифікатів “до запитання”.

Векселі — це цінні папери, які задовольняють безумовне зо'
бов’язання векселедавця сплатити в разі настання застереженого
терміну певну суму власникові векселя. У розрахунках вексель ви'
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конує функцію грошей як платіжного засобу. Може бути виписаний
у вигляді простого (зобов’язання сплатити) та переказного векселя
(пропозиція сплатити, яка має бути підтверджена акцептом банку
щодо тієї особи, яка повинна платити).

У разі зміни власника в період до настання терміну погашення
грошові ЦП можуть становити джерело отримання разового доходу
за рахунок різниці між номінальною (викупною) ціною та ціною
продажу.

2. Фондові ЦП (багаторазово беруть участь в операціях на ринку) —
акції, облігації підприємств (корпоративні облігації) — обертаються
на фондовому ринку, а тому мають особливості ціноутворення та
специфічні якості (привабливість, надійність, дохідність), які зміню'
ються залежно від:
• фінансового стану емітента;
• відношення утримувача ЦП до емітента (акціонер, власник конт'

рольного пакета);
• стану фондового ринку.

Акція — це цінний папір без обмеження терміну обігу, який:
• засвідчує частку, яка надається власникові в статутному капіталі

акціонерного товариства (АТ);
• підтверджує членство в АТ і право брати участь в управлінні ним;
• надає право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів;
• надає право на участь у розподілі майна в разі ліквідації АТ.

Емісія акцій здійснюється:
1) перший випуск — у розмірі статутного фонду (або вартості

майна підприємства державної форми власності в разі його привати'
зації шляхом створення АТ);

2) наступні випуски — після викупу попереднього випуску за
ціною, не нижчою від номіналу, на суму, яка не перевищує вартість
акційного капіталу на момент емісії.

Можуть бути випущені такі акції:
• привілейовані (на суму, яка не перевищує 10 % статутного фон'

ду), за якими передбачено гарантовану сплату дивідендів і при'
орітетну участь у розподілі майна в разі ліквідації АТ, але не пе'
редбачено право участі в управлінні АТ;

• прості, які передбачають право участі в управлінні АТ і право на
отримання дивідендів з прибутку після сплати податків, платежів
до бюджету та відсотків за кредит.
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Облігація — це цінний папір, який засвідчує внесок її власником
коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власнику
її номінальну вартість у застережений термін разом із сплатою
фіксованих відсотків.

Таким чином, засновники фірми шляхом вкладання коштів
забезпечують придбання необхідних будівель, обладнання, си'
ровини, матеріалів, наймання робочої сили. Виробництво
продукції чи надання послуг починається через певний час,
після чого в обмін на  товари чи послуги можна отримати гроші,
необхідні для відшкодування вкладеного первинного капіталу, а
в разі перевищення їх суми над витратами — ще й прибуток.
Тобто, можливе використання трьох джерел отримання коштів
фірмою:

1) власних (накопичених через заощадження) коштів організа'
торів бізнесу;

2) позичених коштів юридичних осіб, які акумулюють кошти
третіх осіб;

3) залучених коштів (заощаджень) юридичних і фізичних осіб,
іншими словами, тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних
осіб.

Перше джерело для фінансування бізнесу використовують рідко
з двох причин:
• перша — недостатній обсяг таких коштів навіть у досить багатих

осіб;
• друга, але вагоміша — ризик, притаманний будь'якій підприєм'

ницькій діяльності, що означає, як прийнято вважати,
ймовірність втрати власних коштів. 
Сучасна інтерпретація ризику — це не втрата, що її можна зазна'

ти під час реалізації господарського рішення, а ймовірність відхи'
лення від цілі, заради якої приймалися рішення. Іншими словами,
сучасний ризик визначається не стільки втратами, скільки відсут'
ністю значних економічних результатів.

Ризик є фінансовою категорією, пов’язаною зі зміною фінансових
результатів процесу прийняття рішення. Подамо визначення фінан'
сового ризику.

Ризик — це кошти, які може додатково отримати або втратити
інвестор у процесі реалізації рішення через невизначеність і кон'
фліктність умов цієї реалізації.
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Пояснимо це означення, базуючись на особливостях фінансово'
господарських рішень, а саме:
• між терміном вкладання коштів в економічні рішення та отри'

манням результатів завжди існує запізнення (лаг);
• фінансово'господарські рішення альтернативні, вони завжди

пов’язані з можливістю вибору;
• перед вкладанням коштів інвестор завжди обґрунтовує результа'

ти рішення на основі певної інформації, яка не завжди повністю
визначена.
Кожна з цих особливостей містить невизначеність умов реалізації

рішення і невизначеність інформації, що застосовується для обґрун'
тування, а невизначеність, у свою чергу, зумовлює відхилення фак'
тичних результатів рішення  від запланованих.

Наприклад, банк вкладає 100 тис. грн у реалізацію рішення і пла'
нує отримати через 6 місяців дохід у 150 тис. грн, тобто запланова'
ний прибуток має становити 50 тис грн. Виникає питання, чи отри'
має банк прибуток саме 50 тис. грн?

Очевидно, отримати такий прибуток банк може, однак імовір'
ність цього невелика через те, що:
• між вкладанням коштів і отриманням прибутку існує термін в

півроку й умови реалізації рішення банк не може точно оцінити;
• можливі форс'мажорні обставини, про які банк, вкладаючи кошти,

навіть не здогадується;
• обґрунтування величини прибутку в 50 тис. грн є імовірнісною

оцінкою очікуваного результату, коли під час розрахунку може
бути використана неточна інформація і навіть частина її зовсім
відсутня.
Усі ці особливості обґрунтування та реалізації рішення зумовлю'

ють відхилення від поставленої цілі, фактичний прибуток може ко'
ливатися на певному інтервалі, наприклад:

Як видно з рис. 4, прибуток може коливатися від 20 до 80 тис. грн.
Інтервал містить множину точок, кожна з яких характеризує фак'
тичний прибуток банку, який він може отримати, реалізувавши
рішення.
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Рівень коливання прибутку може бути менший чи ще більший
(рис. 5 і 6).

На рис 5 коливання фактичного прибутку можуть становити
±10 тис. грн, а на рис 6 — ±50 тис. грн. Очевидно, чим менший
інтервал коливання фактичного прибутку, тим менший ризик,
притаманний рішенню, і навпаки.

Якщо прийняти постулат про наявність невизначеності у знаннях
про майбутнє, що прогнозування результатів рішення — імовірнісна
оцінка, то дійдемо висновку про невизначеність як обов’язковий ат'
рибут прийняття рішення.

Ризик виникає лише тоді, коли існує невизначеність, відсутня ви'
черпна інформація про умови прийняття ризику. Під невизна'
ченістю розуміють наявність неповної інформації про умови прий'
няття господарських рішень і відсутність частини її.

Ступінь невизначеності у знаннях про умови реалізації рішення,
у формуванні інформації, яка використовується для обґрунтування
результатів рішення, суттєво впливає на ступінь ризику. Тому не'
визначеність у прийнятті рішення щодо інвестування має розгляда'
тися як звичайне явище, що присутнє як під час вироблення стра'
тегії розвитку, так і в процесі розв’язання поточних завдань. Отже,
фактор невизначеності в економіці необхідно розглядати як фун8
даментальний.

Економічні ризики характеризуються трьома властивостями:
1) тотальністю та всеосяжністю;
2) неможливістю точно визначити ризик на практиці під час ре'

алізації рішення та позбутися його;
3) керованістю.
Пояснимо кожну з цих властивостей. 
Тотальність і всеосяжність означає, що ризик притаманний всім,

без винятку, економічним рішенням. Але в економічний літературі
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трапляється термін “неризиковані рішення”. Так, наприклад, фінан'
систи кажуть: “неризиковані цінні папери”. Цей вислів стосується пе'
редусім облігацій, оскільки вони мають дуже малий ризик порівняно
з акціями. Отже, термін “неризикованість рішення” має відносний ха'
рактер. Він у жодному разі не означає, що ризик повністю відсутній,
він просто незначний, а отже, на нього не варто звертати увагу.

Друга властивість означає, що в процесі реалізації будь'якого
економічного рішення на практиці не можна точно визначити
ступінь ризику (додатковий прибуток чи непередбачені витрати) до'
ти, доки рішення не буде повністю реалізовано. Крім того, від ризи'
ку не можна звільнитися, його можна зменшити, передати, дивер'
сифікувати і т. ін. Отже, вислів “ми звільнилися від ризику”, який
трапляється в літературі, є не точним. Ризик можна мінімізувати, але
не можна усунути повністю.

Третя властивість — керованість — є дуже важливою, вона дає
змогу інвесторові ефективно працювати в конкурентних умовах за
наявності певної невизначеності.

Зауважимо, що коли йдеться про сутність ризиків, необхідно
пам’ятати, що це частина коштів, яку може додатково отримати або
втратити інвестор у процесі реалізації рішення. Але коли йдеться
про управління ризиками, зосереджують увагу на можливих втратах
і збитках.

Додаткові прибутки внаслідок прийняття ризиків, безумовно, не
створюють дискомфорту у процесі господарювання. Тому інвестор
часто переконаний, що він отримує запланований прибуток або біль'
ший від запланованого нічим при цьому не ризикувавши.

Усі економічні ризики поділяються на дві групи: чисті та спеку'
лятивні. 

Чисті ризики можуть призвести лише до втрат і збитків. До них
належать:
• природно'кліматичні;
• екологічні;
• політичні;
• транспортні;
• ризики угод;
• комерційні (втрати товару, зниження якості, збільшення терміну

реалізації товарів тощо);
• технологічні.
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Чисті ризики для конкретного інвестора завжди небажані. Але приз'
водячи до втрат і збитків в одних сферах діяльності, вони обов’язково
стимулюють розвиток інших. Втрати, до яких можуть спричинити при'
роднокліматичні ризики (наприклад, повені) для певного регіону, спри'
яють зростанню попиту на будівельні матеріали, транспортні послуги
тощо, тобто є умовою збільшення прибутку для цих видів діяльності. 

Спекулятивні ризики зумовлюють можливість отримання як до'
даткових прибутків, так і непередбачених втрат і збитків. Зауважи'
мо, що чисті ризики завжди впливають на результати спекулятивних
ризиків; будь'яка економічна діяльність суб’єктів господарювання
завершується фінансовою оцінкою її результатів.

Науково обґрунтована класифікація ризиків дає змогу чітко виз'
начити роль і місце кожного з них у їх загальній системі. Вона ство'
рює можливості для ефективного управління ризиками: кожному
виду ризиків відповідає своя система методів управління. Наприк'
лад, якщо ризик належить до групи чистих ризиків, застосовуються
методи мінімізації цього ризику через диверсифікацію, передачу,
розподілення тощо. Якщо ризик належить до групи спекулятивних
ризиків, інвестор має оцінити його ступінь і взяти на себе стільки ри'
зику, скільки дозволяють власні можливості.

Класифікацію фінансових ризиків наведено на рис. 7.
Серед відсоткових ризиків виокремлюють такі:

• динамічний;
• портфельний;
• економічний.
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Динамічний відсотковий ризик пов’язаний з можливою зміною
ставки на гроші. Цей ризик може спричинити збитки в разі підви'
щення відсоткових ставок, бо виникне потреба у збільшенні потоку
коштів. А посередницькі фінансові компанії, які мають депозити при
підвищенні відсоткових ставок, отримають додаткові прибутки. Ці ж
компанії схильні до ризику втрати, якщо змінні ставки зменшаться.
Коливання змінних відсоткових ставок, що створює невизначеність
як для позичальників, так і для кредиторів, може бути перепоною
для планування бізнесу.

Портфельний ризик пов’язаний з рівнем встановлених відсотко'
вих ставок, який тісно пов’язаний з ціною грошей, що обертаються у
фінансовій системі, і залежить від багатьох макроекономічних по'
казників країни. Якщо ця залежність недостатньо обґрунтована з
точки зору розвитку фінансово'економічної системи, то на певному
етапі встановлені відсоткові ставки можуть гальмувати цей розвиток
через непередбачені втрати для одних компаній або ж сприяти отри'
манню додаткового прибутку іншими компаніями.

Існує обернений зв’язок між відсотковими ставками й цінами на
фінансові активи. Найбільш очевидним є цей взаємозв’язок для дов'
готермінових активів, наприклад акцій і довготермінових державних
облігацій. Якщо підвищити відсоткові ставки, то утримувач портфе'
ля цінних паперів матиме збитки, бо зменшується вартість портфеля
фінансових інвестицій.

Економічний відсотковий ризик виникає тоді, коли зміна відсот'
кових ставок опосередковано впливає на компанію, спричиняючи
зміни в її економічному оточенні. Якщо конкурентами компанії є ви'
робники, які залучають до сфери своєї діяльності великі суми позиче'
них коштів, конкуренція суттєво зростає в разі зниження відсоткових
ставок і зменшується, коли відсоткові ставки підвищуються. Зрос'
тання відсоткових ставок може негативно позначитися на діяльності
компаній, які виробляють товари, що виплачуються в кредит (нап'
риклад, житлове будівництво). Зміна відсоткових ставок може спри'
чинити зміну обмінного курсу валюти, а це впливає на діяльність
компаній.

Інвестиційний ризик тісно пов’язаний з курсовим ризиком валю'
ти (валютним ризиком) і відсотковим ризиком. Зміна дохідності
інвестиційного портфеля є наслідком впливу валютних і відсотко'
вих ризиків. Ризик фінансових і реальних інвестицій можуть спри'
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чинити також зміну кон’юнктури ринку, умов реалізації інвес'
тиційних проектів, форс'мажорні обставини.

Ризики ліквідності пов’язані зі зміною очікуваних цін на ліквідні
цінності (наприклад, цінні папери, дорогоцінні метали тощо) і
термінів їх реалізації. Вкладаючи наявні оборотні кошти в певні
ліквідні цінності, інвестор завжди прогнозує ціну та термін ре'
алізації. Але ліквідні товарно'матеріальні цінності через певний
проміжок часу можуть дещо змінити свій статус, а отже, збільшити
або зменшити очікувану дохідність інвестора.

Кредитний ризик належить до банківських ризиків. Це ризик
втрати частини прибутку від позичених коштів через несвоєчасне
повернення або неповернення позичальником основного боргу та
відсотків, що належать кредитору. До кредитних ризиків належать
також такі, за яких емітент, що випустив позикові цінні папери, буде
неспроможний сплатити відсотки за ними або основну суму боргу.
Кредитні ризики тісно пов’язані з відсотковими, валютними, інвес'
тиційними ризиками.

Зауважимо, що всі фінансові ризики взаємопов’язані й створю'
ють систему фінансових ризиків. На практиці, аналізуючи один із
видів фінансових ризиків, потрібно обов’язково простежити їх при'
чинно'наслідкові зв’язки з іншими ризиками. Це допоможе
зорієнтуватися в методах управління ними.

Ризики можна поділити на три типи: допустимі, критичні, катаст'
рофічні.

До допустимих ризиків рішення належать такі, коли не очікують
збитків або вони можуть становити не більше 50 % до запланованих
прибутків.

Критичні ризики виникають тоді, коли збитки можуть становити
від 50 до 100 % від запланованих прибутків. Якщо ж збитки можуть
скласти понад 100 % від запланованих прибутків, то такі ризики на'
зиваються катастрофічними. Вони, як правило, призводять до банк'
рутства, тому рішення з такими ризиками не варто приймати. Допус'
тимі ризики ніколи не призводять до руйнації, такі ризики інвестор
може брати на себе. Якщо інвестор хоче взяти на себе критичні ризи'
ки, їх бажано страхувати.

Наведені вище ризики існують, ясна річ, і тоді, коли кошти для
фінансування бізнесу беруть з різних джерел, але в разі використан'
ня коштів інших осіб ці ризики, як і можливі майбутні втрати, роз'
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поділяться серед багатьох осіб, тим самим зменшуючи втрати, які
припадатимуть на кожного учасника бізнесу.

Тому в ринковій економіці загальноприйнято фінансування ор'
ганізації нового бізнесу здійснювати так, як це блискуче описав ви'
датний письменник Т. Драйзер в своїй відомій трилогії “Фінансист”,
“Титан”, “Стоїк”, — через створення акціонерного товариства (АТ).
Засновники АТ, яким є і акціонерний банк, витративши мінімально
суму на реєстрацію необхідних документів, отримують право на ви'
пуск цінних паперів. 

6.2. Óçãîäæåííÿ êðèòåð³¿â 
åôåêòèâíîñò³ òà ðèçèêîâàíîñò³ 
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â

Проблема узгодження ефективності та ризикованості економічних
рішень є дуже важливою і актуальною. Вкладаючи кошти в певні
рішення, інвестор обґрунтовує їх результати на основі двох основних
критеріїв: максимуму ефективності та мінімуму ризику. Але ці два
критерії мають різну спрямованість. Крім того, зв’язок між ефек'
тивністю та ризиком прямий, тобто зі збільшенням ефективності
рішень, як правило, зростає й ризикованість. А це означає, що узгоди'
ти ці два критерії дуже складно, але необхідно, адже вони разом визна'
чають доцільність інвестування коштів у те чи інше рішення.

Розв’язати цю проблему можна на основі теорії статистичних
рішень. У цій теорії розроблено низку принципів оптимальності для
прийняття рішень в умовах природної невизначеності, що зумовлена
недостатньою обізнаністю з умовами, в яких вони реалізовуватимуться.

Нехай треба розв’язати економічну задачу, пов’язану з інвесту'
ванням, яка має m альтернатив рішення (S1, S2, S3, …, Sm). Назвемо
їх стратегіями. Реалізація рішень відбуватиметься в умовах недос'
татньо відомих нам обставин, перелік яких може включати n рин'
кових умов. Під час реалізації кожної стратегії за певної умови
можна отримати результат (прибуток чи збитки). Позначимо його  

Усі значення aij утворюють матрицю виграшів
(прибутку)
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Елементи цієї матриці характеризують прибуток, який може отри'
мати інвестор за певних ринкових умов. Крім матриці виграшів
дослідник може мати деяку апріорну інформацію про імовірність
можливих ринкових умов, яку задамо як вектор P = (pj),               де pj —
імовірність настання певної ринкової умови, з якою може зіткнути'
ся інвестор за кожної стратегії розвитку. Задача полягає в тому,
щоб, виходячи з наведених даних, обрати таку стратегію розвитку,
яка буде оптимальною, тобто найбільш ефективною і найменш ри'
зикованою.

При розв’язанні цієї задачі доцільно перейти від матриці виг'
рашів до матриці ризиків. Ризиком rij i'ї стратегії розвитку в умо'
вах ринку Пj називається різниця між максимальним прибутком,
який можна отримати для j'ї умови, і величиною прибутку, який
менший від максимального, тобто ми отримаємо ризик втрати
прибутку порівняно з максимально можливим за кожної ринкової
умови.

Нехай βj — максимальний виграш за j'ї ринкової умови, тобто

βj = max {aij}.

Тоді ризик rij = βj – aij.
Величина βj — деяке мірило вигідності для всіх стратегій за j'х

ринкових умов. З означення випливає, що rij ≥ 0.
Матриця ризику:
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Кожний елемент цієї матриці показує, яку частину прибутку
втратить інвестор за певної ринкової умови, якщо обере не найкращу
стратегію, тобто стратегію з найбільшим прибутком.

Теорія статистичних рішень пропонує систему статистичних
критеріїв, частина яких розраховується на основі матриці виграшів,
а частина — на основі  матриці ризиків. При цьому розглядається
класифікація інформаційних ситуацій, пов’язаних з невизначеністю
ринкових умов, які задаються певною апріорною імовірністю, або ха'
рактеризуються невідомим розподілом імовірності, мають параметр
упевненості інвестора в отриманні найкращого результату, або ж
відсутні будь'які припущення щодо перспективи реалізації рішення.
Виокремлюються також інформаційні ситуації, які характеризують'
ся антагоністичними інтересами середовища. Пропоновані статис'
тичні критерії розглядаються стосовно певної інформаційної ситу'
ації, тому в кожному конкретному випадку інвестор має приймати
рішення на основі одного чи двох критеріїв оптимальності. Кожний
з критеріїв розраховується як максимум чи мінімум певного се'
реднього значення (простого чи зваженого), тому робити остаточні
висновки щодо прийняття рішення на основі одного чи кількох кри'
теріїв проблематично.

6.3. Ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ åì³òåíòà

Як відомо, загальна мета всіх суб’єктів (учасників) ринку — отри'
мання прибутку. Цієї мети прагне емітент, пропонуючи на фондово'
му ринку свої фондові цінні папери. Вплив на прибутковість його
бізнесу процесів, що відбуваються з ЦП емітента на фондовому рин'
ку різноманітні, що зумовлено:
• специфікою обігу ЦП різних видів;
• структурою діяльності емітента.

Так, на стадії організації й становлення акціонерного банку ос'
новною проблемою є формування його іміджу, і за відсутності на той
час об’єктивних критеріїв його надійності та стабільності саме він
може становити основне підгрунтя, що сприятиме реалізації перших
випусків ЦП. За умов професійності, компетентності та порядності
засновників банку'емітента отримані завдяки цьому ресурси відпо'
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відно до бізнес'плану, який є невід’ємною складовою комплекту до'
кументів на дозвіл емісії, будуть спрямовані саме на розвиток бізнесу,
що й має забезпечити отримання доходу власникам ЦП. Цей дохід:
• має бути сплачений у вигляді фіксованих платежів власникам

привілейованих акцій та облігацій;
• може бути сплачений у вигляді дивідендів власникам простих акцій.

Різниця між цими двома видами виплат є підставою при виборі
коштів для фінансування проекту:
• позичені (під облігації) кошти мають бути в застережений термін

повернуті з обов’язковою сплатою фіксованих відсотків за весь
термін, на який випущено облігації;

• залучені (через продаж акцій) кошти можуть використовуватися
скільки завгодно без якої'небудь компенсації витрачених на їх
придбання коштів власникам акцій. Варто зауважити, що, якщо
цей період несплати дивідендів триватиме надто довго, це призве'
де до знецінення ЦП емітента і унеможливить його подальші
звернення на фондовий ринок за інвестиціями.
Для того щоб забезпечити проведення як перших, так і других

виплат, які мають здійснюватися з очікуваного прибутку від вико'
ристання коштів для реалізації інвестиційного проекту, учасники
фондового ринку попередньо оцінюють доцільність інвестицій:
• емітент — щоб бути впевненим в отриманні необхідного прибут'

ку для розрахунків за позиками;
• інвестор — для прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору

такого ЦП, який відповідав би стратегії й тактиці його поведінки
на фондовому ринку. 
Але зрозуміло, що основною причиною виникнення доходу в цьому

разі будуть знання та використання правил інвестиційного менедж'
менту фінансовими менеджерами фірми–емітента ЦП. 

Мета діяльності фінансового менеджера — підвищення ефектив'
ності використання коштів:
• власних;
• залучених;
• позичених.

Етапи діяльності фінансового менеджера:
1) вибір найефективнішого інвестиційного проекту;
2) вибір найефективніших джерел фінансування впровадження

проекту.
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На стадії організації бізнесу вибір найефективнішого інвес?
тиційного проекту (оцінка інвестиційної привабливості реальних
проектів) здійснюється порівнянням прогнозованої ефективності з
упровадження проекту з показниками ефективності діючого бізне'
су в цій галузі. 

Якщо потрібно вжити заходів щодо вдосконалення діяльності
банку, розв’язання проблеми вибору ускладнюється. У цьому разі
вибір найефективнішого проекту потребує:

1) визначення початкової вартості проектів (ПІ) на стадії їх роз'
робки, яка подається в бізнес'плані;

2) обчислення очікуваного додаткового чистого доходу (ЧД) чи
грошового потоку (ГП) з урахуванням податкових пільг на час упро'
вадження проекту:

Додатковий ЧД   Очікуваний ЧД  –  Сучасний ЧД;

(за час упровадження (після впровадження 

проекту) проекту)

Додатковий ГП = Додатковий ЧД + Амортизаційні відрахування;

3) розрахунку відносних показників ефективності проектів:

Наведені відносні показники завдяки простоті розрахунків і зро'
зумілості тлумачення використовуються досить часто, хоча й не вра'
ховують двох важливих факторів, що може вплинути на об’єктивність
оцінки проектів, — їх прийняття чи відхилення:

1) ризик даної фінансової операції — інвестування;
2) наслідки щодо результатів діяльності банку після завершення

терміну окупності проекту.
Як зазначалося, вартість майбутніх грошей (PV) — у нашому ви'

падку це додаткові грошові потоки, надходження яких банк очікує в
майбутньому, — відрізняється від вартості реально використовува'
них в даний момент сучасних грошей (FV). 

Середньорічний додатковий ЧД
Середня ставка доходу = .

ПІ

ПІ
Термін окупності проекту = .

Додатковий ГП
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Як відомо,

(4)

де R — дисконтна ставка, яка має відображати очікуваний усередне'
ний рівень позикового відсотка на фінансовому ринку, чи прибут'
ковість вкладів у цінні папери. При цьому враховують також три'
валість життєвого циклу проекту, рівень інфляції, господарський ри'
зик, імовірнісні зміни відсоткових ставок за користування
позиченими коштами тощо.

Тоді оцінку ефективності інвестиційних проектів з урахуванням
ризику інвестування можна визначити:
• за чистою теперішньою вартістю

ЧТВ = PV додаткових ГП — ПІ > 0,

• за індексом прибутковості

Використання показника ЧТВ для  оцінки доцільності інвестицій
має певні переваги порівняно з іншими методами:

1) для розрахунків використовуються ГП, які враховують аморти'
заційні відрахування як джерело доходів у зв’язку з тим, що фактично
ці суми для придбання обладнання зазвичай використовують після за'
вершення терміну його функціонування, а не в рік нарахування зносу;

2) ураховується ризик здійснення операції; до того ж більш точний
результат можна отримати, використовуючи різні дисконтні ставки для
переоцінки ГП у різні періоди реалізації проекту;

3) наявність позитивної ЧТВ зумовлює нарощування капіталу,
що позитивно впливає на біржові ціни акцій, тобто результат розра'
хунку дає змогу спрогнозувати очікуване збагачення акціонерів у
разі реалізації проекту;
• за внутрішньою ставкою дохідності (ВСД), яка визначається та'

кою дисконтною ставкою, за якої

PV додаткових ГП = ПІ (тобто ЧТВ = 0).

пр

додаткових ГП
1.

ПІ
PV

І = >

( )
.

1
N

PV
FV

R
=

+
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Алгоритм використання цього показника такий:
• встановлюється рівень граничної ставки, тобто такий рівень при'

бутковості, у разі незабезпечення якого впровадженням проекту
останній не приймається; рівень граничної ставки враховує як
можливості фірми, так і ринкову кон’юнктуру, і на практиці не
буває нижчий за рівень рентабельності капіталу;

• прогнозуються майбутні ГП;
• обчислюється ВСД і порівнюється з граничною ставкою.

Наприклад, треба оцінити доцільність проекту, для реалізації яко'
го потрібно ПІ = 20555 тис. грн. У разі його впровадження передба'
чається, що банк протягом шести років щорічно отримуватиме до'
даткові ГП у розмірі 5 млн. грн. Граничну ставку визначено на рівні 
10 %.

Для розв’язання використовується формула (4):

З таблиці ануїтетів знаходимо, що R = 12%. Це перевищує гранич'
ну ставку 10 %, отже, проект приймається. Якщо очікувані рівні ГП
різняться між собою, використовувати таблицю ануїтетів для
розв’язання рівняння неможливо. Тоді виконують розрахунок FV за
двох рівнів R — вище та нижче граничної ставки, після чого
прирівнюють FV та ПІ і роблять відповідні висновки.

У будь'якому разі оцінка доцільності проектів здійснюється з
урахуванням майбутніх грошових потоків, які визначаються в ре'
зультаті прогнозних розрахунків. А як відомо, на практиці викорис'
товують не точкові, а інтервальні (у довірчому інтервалі)
ймовірнісні прогнози. Це означає, що і в нашому випадку оцінки
доцільності проектів мають кілька рішень, а не одне. І обираючи
якесь із них, ми припускаємося певного ризику того, що обрали не те
рішення: наприклад, вирішили впровадити проект, хоча впроваджу'
вати його було недоцільно. А така можлива помилка пов’язана не
лише з імовірнісним характером прогнозних розрахунків, а й з ба'
гатоваріантною природою обчислень показників, що використову'
валися для оцінок:
• при порівнянні проектів за ЧТВ вибір пріоритетного проекту

певною мірою зумовлений рівнем дисконтної ставки;

( )6

5000 6
20555 .

1 R

⋅
=

+
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• при порівнянні проектів за ВСД той із них, який має вищу ВСД,
не завжди можна вважати пріоритетним, бо виникають сумніви в
можливості досягнення такого високого рівня ВСД, тому що чим
він вищий, тим вищий ризик його не досягнути.
З іншого боку, ризик, без урахування якого неможливі жодні

фінансові рішення, найчастіше знаходить відображення в рівні дис'
контної ставки, яка і визначає ціну за користування грошима: вищу
ціну доводиться пропонувати для залучення грошей до реалізації ри?
зикованіших проектів. 

Отже, використання різних рівнів дисконтної ставки у фінансо'
вих розрахунках — об’єктивне явище, яке може призвести до проти'
лежних оцінок.

І якщо рівень дисконтної ставки відображає внутрішній ри?
зик, притаманний впровадженню проекту як фінансової події
для емітента, то оцінкою впливу його варіації можна також ура'
хувати і зовнішній ризик цієї події, під яким розуміють чут'
ливість реагування ГП на зміни зовнішнього оточення. Вибір
рівня дисконтної ставки як міри ризику частково залежить від
кон’юнктури фінансового ринку, зміна якої зумовить зміну дис'
контної ставки. Це, у свою чергу, змінить і ГП, що для інвесторів
небажано. Тому вони віддають перевагу фінансуванню проектів,
наслідки від впровадження яких якнайменше залежать від
зовнішнього впливу.

Як це відбувається, можна побачити з наступного прикладу: 
банку для впровадження пропонуються два проекти, кожний з
яких:
• має однаковий, дворічний, термін упровадження,
• потребує однакової суми ПІ = 1600 тис. грн,
• передбачає однакову, протягом двох років, суму надходження до'

даткових ГП;
різниця між проектами полягає в розподілі цих додаткових ГП по
роках:
• за проектом А протягом першого року має надійти 1 млн. грн, а

протягом другого — ще 1,5 млн. грн,
• за проектом Б протягом першого року — 1800 тис. грн, а протягом

другого — ще 700 тис. грн. 
Треба оцінити ризикованість проектів у випадках, коли R набуває

значень 10 і 12 %.
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Для цього обчислюємо ЧТВ для обох рівнів R:

R = 10% R = 12%
Проект А 549 489
Проект Б 615 565

Отже, відмінність ЧТВ за проектом А становить 11%, а за проек'
том Б — 8%, тобто проект А чутливіше реагує на зміни дисконтної
ставки, звідки робимо висновок, що він більш ризикований, аніж
проект Б.

Зазначимо, що навіть висока оцінка ефективності впровадження
не є достатньою підставою для інвестора щодо вкладання коштів у
проект. Адже він при виборі об’єкта інвестування звертає увагу не
стільки на ефективність проекту, скільки на ефективність (теперішню
та майбутню) діяльності банку'емітента загалом. Найчастіше для
оцінки такої ефективності використовують показник необхідної
ставки доходу (вартість капіталу), яку визначає той мінімальний
майбутній дохід, на який погоджується інвестор, вкладаючи кошти в
цінні папери банку'емітента. Це пов’язано з тим, що інвестор, ста'
ючи через придбання акцій співвласником банку, зацікавлений
визначити передусім його дохідність, що зрештою відіб’ється на
дохідності тепер вже його — інвестора — цінних паперів і, як
наслідок, на їх вартості.

Перше ніж розглянути фактори, які формують необхідну став'
ку доходу, слід узяти до уваги дуже важливі зауваження щодо її
рівня:

ураховуючи обернену залежність між дохідністю та надійністю, на
низький рівень необхідної ставки доходу (тобто на придбання низь'
кодохідних цінних паперів) інвестор погоджується в тому разі, якщо:
• доходи банку'емітента останнім часом стабільно зростають;
• банк має високу ліквідність;
• банк має добру фінансову репутацію;

якщо банк характеризується:
• значними змінами (великою варіацією) розмірів ГП;
• низькою ліквідністю;
• низькою фінансовою репутацією,

то йому доведеться запропонувати високу ставку доходу на цінні па'
пери для того, щоб на них знайшовся покупець'інвестор.
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Отже, за високої вартості капіталу можна очікувати низької
оцінки  якості (надійності) цінних паперів, і навпаки, за низької вар'
тості капіталу — протилежних висновків.

Тому вартість капіталу є визначальним фактором при встанов'
ленні ціни цінного паперу на фондовому ринку. Ясна річ, що банк не
може на власний розсуд встановити його рівень і фактори, які зумов'
люють вартість капіталу, відомі як емітентам, так і інвесторам. Ос'
новними серед них є:
• ризикованість доходів, яка зумовлена сферою бізнесу, в якій діє

емітент (галузевий ризик);
• фінансовий стан банку, однією з характеристик якого є його

дивідендна політика;
• ринкова оцінка емітованих раніше цінних паперів банку, яка виз'

начається впливом кон’юнктурних факторів. 
Галузевий ризик визначається за результатами маркетингових

досліджень, так само як і вплив кон’юнктурних факторів, але їх де'
тальний розгляд виходить за межі предмету дослідження даного
посібника. Водночас використання фінансового важеля (лівериджа)
та дивідендна політика є специфічним відображенням якості фінан'
сового менеджменту банку, чим значною мірою визначається оцінка
вартості капіталу.

Уміння використовувати чужі гроші як джерело отримання влас'
них доходів — складна наука. Проблема полягає в тому, щоб не пере8
позичати грошей. Адже банк отримуватиме дохід від використання
цих залучених коштів лише до того моменту, поки віддача від них
буде вищою, ніж плата за користування ними. Під платою за корис?
тування розуміють виплати за користування позиченими коштами,
які були отримані через продаж цінних паперів з фіксованими ви'
платами — привілейованих акцій (%) і облігацій (% і ціна викупу).
Водночас віддача враховує також дохід від використання залучених
коштів, отриманих внаслідок продажу простих акцій. Але якщо суму
обов’язкових виплат можна достовірно обчислити для будь'якого
майбутнього періоду, то очікуваний прибуток можна лише спрогно'
зувати, а прогнозний рівень визначається в певному довірчому
інтервалі. Тому для встановлення межі обсягу позичених коштів, за
яким замість прибутку банк матиме збитки, виходячи з досвіду
діяльності фінансового ринку встановили критерій для структури
капіталу, який дорівнює 40 %:

116



.

Завдяки зростанню структури капіталу акціонери мають змогу
отримувати додатковий прибуток, не вкладаючи у АБ власні кошти
понад ті, що були сплачені раніше під час придбання простих акцій.
Такий спосіб отримання прибутку називається використанням
фінансового лівериджа; розраховуючи на його позитивний вплив,
інвестори без жодних сумнівів за високою ціною купуватимуть й
акції нових емісій, але, як ми зазначали, до досягнення структурою
капіталу рівня 40 %, тому що в разі його перевищення ризик нестачі
доходів (через зростання обсягу фіксованих платежів) для сплати
дивідендів відверне інвесторів від купівлі акцій, і ціни на них впа'
дуть. З тієї самої причини, купуючи облігації, інвестори вимагати'
муть високих купонних ставок, що для фінансового ринку є ознакою
нестабільності емітента. Як наслідок, високі купонні ставки зумов'
лять високу ціну облігацій, що спричинить падіння попиту на них,
зменшивши тим самим можливість емітента отримати позику не'
обхідного розміру. 

Теоретично, навіть у разі зростання позиченого капіталу, можна
зберегти його структуру нижче критичних 40 % одночасним збільшен'
ням знаменника показника через додаткову емісію простих акцій. Але
акціонерні товариства на практиці цього не роблять, тому що надмірна
емісія акцій може призвести до втрати засновниками, які зазвичай є
власниками контрольного пакету акцій, контролю над фірмою.

Тепер розглянемо вплив дивідендної політики фірми на вартість
капіталу. Цей вплив має подвійну дію:
• з одного боку, ця політика перебуває в оберненій залежності від

розміру сплачених дивідендів, тому що інвестор, очікуючи на збе'
реження високих виплат на вкладений капітал, які позитивно ха'
рактеризують якість фінансового менеджменту фірми, не висуває
вимог щодо високого рівня необхідної ставки доходу;

• з іншого боку, чим більшу частину прибутку сплачено у вигляді
дивідендів, тим вища структура капіталу (тому що зменшується
сума нерозподіленого прибутку, яка міститься в знаменнику цьо'

Структура капіталу =
Позичений капітал    

=
Власний капітал

=
Номінальна вартість облігацій і привілейованих акцій

Номінальна вартість простих акцій + перевищення їх ринкової

вартості щодо номіналу + нерозподілений прибуток
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го показника), а отже, і можливе зростання вартості капіталу, що
відлякуватиме інвесторів. Щоб запобігти цьому, фірми або спла'
чують дивіденди акціями, або пропонують обміняти акціонерам
старі акції на нові, але в більшій кількості (наприклад, роздроби'
ти одну стару акцію на дві нові).

6.4. Ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ïîâåä³íêè
áàíêó ÿê ³íâåñòîðà 
íà ôîíäîâîìó ðèíêó

Перш ніж здійснювати операції щодо придбання ЦП, слід
дослідити фондовий ринок з точки зору покупця.

Проблема полягає в тому, що акції, яку слід було б придбати, уза'
галі не існує, тому що це иає бути акція:
• абсолютно надійна;
• яка дає змогу отримати пристойні дивіденди;
• із зростаючим курсом.

Багато акцій можуть задовольнити якусь одну із цих вимог, але
жодна не задовольнить всі три: якщо потрібна надійна акція, слід
відмовитися від сподівання на сенсаційне зростання її вартості, а коли
бажаєте збільшити капітал, то повинні бути готові йти на значно біль'
ший ризик. То чи можна, хоча б частково, розв’язати ці проблеми?

Можна, якщо придбати і надійні, і дохідні акції, тобто сформувати
портфель цінних паперів, під яким розуміють усі цінні папери, що на'
лежать одному власникові. Навіть без спеціальних пояснень і дове'
день, яких ми торкнемося нижче, зрозуміло, що наявність набору
різних типів цінних паперів у портфелі якщо безпосередньо і не
впливає на дохідність, то значно зменшує ризик збитків, що опосе'
редковано відбивається на доходах інвестора.

Але і в цьому разі, перш ніж придбати акції, необхідно обрати
привабливий — з вашої точки зору — об’єкт для інвестування. Інвес?
тиційна привабливість — це узагальнююча порівняльна характерис'
тика напрямів, територій та об’єктів з позиції конкретного інвестора.
Оцінювання інвестиційної привабливості зазвичай виконується в
три етапи.
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Вибір виду економічної діяльності та галузі здійснюють з ураху'
ванням:
• сучасної їх ефективності та перспектив розвитку;
• галузевих інвестиційних ризиків.

Для цього використовують систему показників, які характеризують:
1) для оцінювання ефективності та перспектив розвитку:

• ефективність активів;
• роль галузі в забезпеченні розвитку економіки країни;
• стійкість до економічного падіння;
• соціальну значущість;
• забезпеченість власними фінансовими ресурсами;
• ступінь державної підтримки розвитку;
• технологічний стан;

2) для оцінювання інвестиційних ризиків:
• конкурентоспроможність;
• інфляційну стійкість;
• соціальну напругу.

В аналогічний спосіб робиться вибір на користь певного регіону,
ураховуючи також:

1) рівень загальноекономічного розвитку;
2) розвиток інвестиційної інфраструктури;
3) демографічну ситуацію;
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Етап Напрям оцінювання

Вибір виду економічної діяльності Рівень прибутковості

Вибір галузі Рівень прибутковості
Перспективи розвитку
Ступінь інвестиційних ризиків

Вибір регіону Рівень загальноекономічного розвитку
Рівень розвитку інвестиційної 
інфраструктури
Демографічна характеристика
Рівень розвитку ринкових відносин
Ступінь криміногенного, екологічного та
інших ризиків

Вибір фірми Вартість капіталу
Ринкова ціна ЦП фірми
Стадія життєвого циклу фірми

Оцінка інвестиційної привабливості



4) розвиток ринкових відносин;
5) ступінь криміногенного, екологічного та інших ризиків.
І насамкінець — вибір певної фірми'емітента для інвестування з

урахуванням:
• вартості капіталу;
• стадії “життєвого” циклу фірми (рис. 8);
• фінансового стану емітента за допомогою фінансових коефі'

цієнтів.
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Рис. 8. Стадії “життєвого” циклу фірми

Складові оцінки фінансової стабільності фірми

Напрям оцінки Показники

Ліквідність Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт “кислотного тесту”

Активність Середній період погашення заборгованості
Середній період сплати рахунків

постачальникам
Заборгованість Показник довгострокової заборгованості 

І та ІІ
Передподаткове покриття відсотків

Прибутковість Коефіцієнт рентабельності продукції
Коефіцієнт окупності власного капіталу

Коефіцієнт окупності інвестицій



Для того щоб урахувати одночасно всі показники, так само як і
визначити рейтинг банку та надійність кредитокористувача,
застосовують багатовимірну середню. Рейтинги інвестиційної при'
вабливості можна зробити більш обґрунтованими, обчисливши зва'
жену багатовимірну середню через надання окремим показникам
диференційованої ваги згідно з їх значущістю. Цю вагу зазвичай
визначають за допомогою експертних оцінок, проте останні здебіль'
шого суб’єктивні, а тому недостатньо надійні. Більшої об’єктивності
в оцінці ваги j'го фактора dj можна досягти, оцінивши взаємозв’язок
результатів діяльності та факторів, які їх визначають, скористав'
шись показниками багатофакторного кореляційно'регресійного
аналізу:

де βj — стандартизований коефіцієнт регресії; rij — парний коефіцієнт
кореляції чинників i та j; R2 — множинний коефіцієнт детермінації.

Для визначення рейтингу, можна також скористатися таксо'
номічним показником рівня розвитку, в основу якого покладено ме'
тод стандартизації відхилень від середньої.

Але виконати такий детальний (традиційний фундаментальний)
аналіз окремому інвесторові, й навіть аналітику фінансового посе'
редника, не завжди під силу, до того ж це потребує багато часу, а на
зміни ситуації на фондовому ринку треба реагувати оперативно.

Тому для прийняття оперативних рішень користуються інфор'
мацією:
• про операції, які були здійснені на фондовому ринку під час

купівлі'продажу цінних паперів;
• про відносини між емітентами та власниками акцій з приводу

сплати дивідендів.
У цьому разі можна використати так званий традиційний тех'

нічний (а простіше кажучи — графічний) аналіз. Він базується на
такій аксіомі: будь?які ринкові чинники  — стихійні лиха або зміни
економічної (фінансової, торгівельної) політики — знаходять відобра?
ження в зміні цін цінних паперів на фондовому ринку.

Щоб отримати узагальнюючу характеристику зміни цін, зазвичай
використовують біржові індекси (середні індекси цін цінних паперів).
Найвідомішим серед індексів на фондових ринках західних країн є

2 ,j ij
j

r
d

R

β
=
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індекс Доу'Джонса, який відображує осереднену зміну цін акцій
30 провідних американських промислових, 20 транспортних і 15
комунальних корпорацій, що котуються на Нью'Йоркській фон'
довій біржі. Наші фінансові аналітики та фінансові видання також
почали обчислювати та наводити подібні індекси: L'індекс, М'
індекс тощо.

Не вдаючись у подробиці методики їх обчислення, зазначимо, що
вони дають змогу:
• оцінити стан економіки країни;
• проаналізувати динаміку, тобто встановити тенденції зміни цін

ЦП на фондовому ринку;
• виходячи з виявлених тенденцій, спрогнозувати зміни цін ЦП.

Водночас необхідно підкреслити, що коректно розв’язати останнє
завдання за допомогою графічного методу можна тільки за очікува'
ного передбачення про те, що в майбутньому різких змін в економіці
та політиці не станеться.

Найпростіше використати традиційний технічний аналіз для
прийняття інвестиційних рішень шляхом побудови та розгляду
найпростішої діаграми, що характеризує динаміку цін (рис. 9).

Наближення графіка до лінії тренду свідчить про найвигідніший
момент для продажу (за тренду, який знижується) чи купівлі (за
тренду, який зростає) акцій. Зіставлення рівня цін з часом здійснен'
ня операцій, днями тижня чи сезоном року дає змогу обґрунтувати
момент здійснення майбутньої операції. Позначення масштабу на осі
ординат може допомогти обчислити обсяг очікуваних прибутків чи
збитків від можливих спекулятивних дій. 

Більш детальний графічний аналіз може бути виконаний з вико'
ристанням гістограми, яка об’єднає на одному графіку динаміку і цін,
і обсягу продажу. На ній також можуть бути позначені точки розри?
ву, які з’являються в разі перевищення нижньої ціни попереднього
дня над верхньою ціною наступного, чи навпаки. Їх пояснення та
відслідковування вимагають постійного спостереження за фондовим
ринком, яке здійснюють професійні аналітики.

Графічний аналіз дає змогу обґрунтувати момент проведення
операції, але не визначає, щодо якої акції її треба здійснити. Для ви'
бору акції, поряд з описаним вище традиційним фундаментальним
аналізом, може бути залучений сучасний технічний аналіз, який пе'
редбачає порівняльний аналіз динаміки та варіації показників ринку
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щодо певного набору цінних паперів, з якого цей вибір і буде
здійснено.

Доцільно купувати такі акції, для яких в попередньому періоді
спостерігалися:
• стабільне зростання показників

Сплачено дивідендів 
Дивідендна віддача = ;

Ринкова ціна акції

Cплачено дивідендів на одну акцію
Коефіцієнт виплат = ;

Чистий дохід у розрахунку на одну акцію
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Рис. 9. Тенденції і тренди цін ЦП

зростає



• незначна варіація цін та інших показників ринку для відібраних
акцій, що оцінюється за допомогою середнього квадратичного
відхилення та коефіцієнта варіації (варіація є характеристикою
ризику на фінансовому ринку).
При купівлі кількох видів цінних паперів для комплектування

портфеля ЦП, за рахунок чого ризикованість вкладень має знизити'
ся, крім рівнів дохідності та ризикованості окремих видів акцій, тре'
ба враховувати також ступінь піддатливості цих рівнів різних акцій
впливові одних і тих самих факторів. Так, курси акцій нафтодобув'
них, нафтопереробних, металургійних та автомобілебудівних ком'
паній пов’язані між собою прямою залежністю. Як сказали б матема'
тики — “коливаються в одній фазі”. Водночас курси акцій венчурних
компаній, які виготовляють сучасне високотехнічне устаткування,
електротехнічних підприємств, залізничного транспорту коливають'
ся щодо перелічених вище “у протилежних фазах”. Тому якщо не
враховувати фази коливань, то, комплектуючи портфель ЦП з акцій
з однаковими фазами, можна замість зменшення ризику досягти його
збільшення (рис. 10):

Повний дохід
від капіталу Ціна акції на початок року

Сплачено
дивідендів

ціна акції
на кінець року

ціна акції
на початок року

=
+ –

· 100 ;
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Рис. 10. Портфельний ризик у разі комплектування портфеля акціями,
ціни яких зумовлюють однакові фактори

Ц Ц



Якщо портфель ЦП сформований з акцій з різними фазами коли'
вання цін, то це справді знижує ризик вкладань, але водночас може
негативно вплинути на дохідність (рис. 11).

Для того щоб виявити відмінності між фазами, використовують
коефіцієнт кореляції, який оцінює ступінь збігу коливань показ'
ників, що належать до двох явищ і варіюють в інтервалі від +1 (пов'
ний збіг) до –1 (повна розбіжність, протифаза).

Купуючи акцію, треба вміти відрізнити ринкову ціну, за якою про'
давець пропонує конкретну акцію, від її реальної ціни, яка визна'
чається майбутньою вартістю дисконтованих грошових доходів
(МВДГД), що їх зможе отримати новий власник акції. Найчастіше
відмінності між ними несуттєві, але в разі проведення на фондовій
біржі крупних спекулятивних операцій або за різких змін в економіці
ці відмінності можуть бути значними, тому треба вміти їх визначати.

Зазвичай на фондовому ринку відбувається перепродаж ЦП (так
званий вторинний ринок). Первинний продаж здійснюють уповно'
важені емітентом особи — адерайтери, — яких (і тільки їх серед усіх
учасників ринку) цікавить номінальна ціна акції, що її встановлює
емітент, виходячи з потреб в інвестиціях і своєї фінансової політики
(величина потреби в інвестиціях визначається в бізнес'плані, що до'
дається до проспекту емісії). Але ринкова ціна відрізнятиметься від
номінальної через урахування покупцями результатів фінансово'
господарської діяльності емітента, а також кон’юнктури ринку. Хоча
остання найчастіше однаковою мірою впливає на ціни всіх акцій
одного виду, а тому відмінності між цінами акцій будуть зумовлені
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Рис. 11. Портфельний ризик у разі комплектування портфеля акціями,
ціни яких коливаються в різних фазах



передусім саме результатами діяльності фірми, що відобразиться в
таких ринкових показниках, як:
• рівень сплачених дивідендів;
• темпи приросту дивідендів;
• дисконтна ставка.

Питання встановлення рівня та зміни дисконтної ставки, яку треба
брати до уваги, аби компенсувати ризик у разі вкладання коштів, і яку
емітент має забезпечити, ми розглянемо детальніше далі. А зараз
з’ясуємо, як визначити реальну ціну акції з урахуванням впливу пер'
ших двох факторів.

1. За постійного розміру сплачуваних дивідендів упродовж кількох
попередніх років (періодів часу) покупець погоджується на купівлю та'
кої акції, не очікуючи приросту МВДГД, тобто вважаючи, що такий самий
розмір дивідендів він отримуватиме вічно. За такої умови теперішня
вартість цих майбутніх дивідендів, як ми знаємо, визначається так:

Наприклад, для акції, за якою протягом кількох років сплачували'
ся дивіденди в розмірі 3 грн і для якої приріст дивідендних виплат у
майбутньому не очікується, реальна ціна (сума, що буде компенсова'
на майбутніми виплатами дивідендів) за R = 12 % становитиме:

2. Якщо досить довго спостерігається — і очікується в подальшо'
му — зростання дивідендів, то для обчислення реальної ціни акції
можна використати модель Гордона. Розрахунок за цією моделлю
для розглядуваного прикладу (за умови середнього щорічного при'
росту дивідендів на рівні 7 %) дасть такий результат:

3. За змінного темпу приросту дивідендів здійснюють комбінова'
ний розрахунок, ураховуючи різну величину темпу приросту за різні
проміжки часу.
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Але найскладнішим завданням для встановлення цінових показ'
ників фондового ринку є визначення дисконтної ставки R. ЇЇ вели'
чина має адекватно відображати ризик фінансової операції (у нашо'
му випадку — інвестування через купівлю ЦП). Відомо, що ризикує
емітент, визначаючи ефективність проектів, і ризикує інвестор, виз'
начаючи реальну ціну ЦП. В обох випадках дисконтна ставка є важ'
ливим показником, який відображує ризик і має врахувати вплив ба'
гатьох факторів, що набувають різних значень протягом тривалого
часу, що створює численні комбінації, визначити які надто складно,
а спрогнозувати майже неможливо. 

Тому найчастіше для оцінки та прогнозування дисконтної ставки
певного емітента використовують показники ринку, які в загально'
му вигляді враховують осереднений ризик групи фінансових опе'
рацій. Цей недиверсифікований ризик є базою для визначення дивер?
сификіваного ризику, притаманного конкретному інструменту ринку
(ЦП певного емітента). 

Найпоширенішим методом, який дає змогу відокремити і оціни'
ти два зазначених типи ризиків, є модель оцінки капітальних активів
(МОКА). Принцип її побудови визначається прямою зако'
номірністю, що існує між ризиком і дохідністю. Це дає змогу на пер'
шому етапі оцінити диверсифікований (розподілений на певну групу
ЦП) ризик за допомогою фондових індексів. На другому етапі врахо'
вується відмінність дохідності певного ЦП від осередненої
дохідності фондового ринку і визначається величина відмінності ри'
зику цього ЦП від диверсифікованого за допомогою коефіцієнта β.
Останній характеризує реакцію (чутливість) акції на зміни ринкової
ситуації:

Якщо β = 1, це означає, що ризикованість цієї акції дорівнює рин'
ковій; якщо β < 1, акція менш ризикована, ніж ринок, якщо β > 1 —
більш ризикована. Іншими словами, орієнтуючись на коефіцієнт,
можна сформувати портфель цінних паперів з урахуванням їх ризику.

Наступний крок — оцінка за допомогою МОКА дисконтної став'
ки для визначення реальної ціни акції (або ЧТВ у процесі вибору
емітентом найефективнішого інвестиційного проекту). Для цього
спочатку обчислюють необхідну ставку прибутковостві для залуче'

Дохідність певної акції
.

Дохідність фондового ринку
β =
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ного капіталу Кs, який, як відомо, формується за рахунок продажу
простих акцій: 

Кs = Rf + β (Rm – Rf),

де Rf — безпечна ставка (наприклад, ставка доходу за короткостроко'
вими державними цінними паперами); Rm — дохідність ринку (нап'
риклад, акцій, які використовуються для розрахунку зведеного
індексу Нью'Йоркської фондової біржі — індексу Доу'Джонса).

Але величина Кs не є показником вартості капіталу (необхідний
рівень прибутковості, на який погоджується інвестор, купуючи ЦП),
а є характеристикою лише частини капіталу. Як відомо, до капіталу
фірми входять такі складові:

Зрозуміло, що вартість капіталу фірми (тобто очікувана, обіцяна
нинішнім і майбутнім акціонерам віддача від коштів, які вкладені
або можуть бути вкладені в бізнес) становитиме осереднений показ'
ник з прибутковості кожної складової, тому що їхня прибутковість
різна.

Для позиченого капіталу прибутковість відомо заздалегідь, погод'
жено між позичальниками та позикодавцями і позначено на ЦП:
наприклад, за облігаціями — 6%, а за привілейованими акціями —
10,3 %. Для власного капіталу вона має дорівнювати прибутковості
від альтернативного вкладання коштів з тим самим рівнем ризикова'
ності (вилучення акціонерами з певних причин коштів з наявного
бізнесу і їх подальше використання на фондовому ринку). Щодо
простих акцій фірми (і всіх інших акцій ринку з тим самим ко'
ефіцієнтом) цю величину визначено через Кs. Такий самий рівень
прибутковості керівництво фірми має гарантувати акціонерам у разі
використання нерозподіленого прибутку для розвитку власного
бізнесу. Адже за відсутності подібних гарантій (прибутковості від
використання нерозподіленого прибутку  у власному бізнесі на рівні

Ï îçè÷åíèé êàï³òàë

Âëàñíèé êàï³òàë

1) позичені кошти (у тому числі й під
облігації з фіксованим відсотком),
2) привілейовані акції;

3) залучені кошти, 
4) нерозподілений капітал за звітний
період.
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Кs) акціонери проголосують за його розподіл серед них у вигляді
дивідендів, а далі кожний самостійно вирішуватиме, як отримати не
менший від Кs прибуток.  Тоді якщо у нашої умовної фірми Кs = 13,4
%, то за структури капіталу

позичені кошти 754 млн. грн, або 45 %,
привілейовані акції 40 млн. грн, або 2 %,
власний капітал 896 млн. грн, або 53 %,
з його складу — нерозподілений прибуток 75,8 млн. грн,

отримуємо таке значення для середньозваженої вартості капіталу:

Це і є той самий рівень дисконтної ставки, який бажано викорис'
товувати для визначення реальної ціни акцій фірми. Але для оцінки
доцільності інвестицій у певний проект ця величина СЗВК неприй'
нятна, бо не враховує його прогнозні зміни, пов’язані з необхідністю
додаткового залучення коштів для фінансування проекту. Додатко'
вий капітал можна отримати такими способами:

1) емісією нових простих акцій. Зміна СЗВК за цього типу фінан'
сування буде пов’язана з тим, що емісія акцій зумовлює певні витра'
ти, які становлять до 10 % номінальної вартості акцій. Щоб компен'
сувати їх, слід запропонувати за новими акціями вищий рівень
дохідності (наприклад, 14 %), ніж за акціями попередніх емісій, які
вже обертаються на ринку. Тоді за збереження існуючої структури
капіталу через пропорційне збільшення інших його складових рівень
СЗВК становитиме 10,3 %. Але “інші складові” — це також і нероз'
поділений прибуток. А в який спосіб його збільшити? Якщо його не
збільшити, порушиться структура капіталу, зросте СЗВК і знизить'
ся інвестиційна привабливість фірми. З цієї точки зору краще вико'
ристати для фінансування нерозподілений прибуток, а додатковий
капітал отримати за рахунок інших складових, і тоді структура
капіталу, для якої СЗВК = 10,0 %, також не порушиться; 

2) використанням наявного нерозподіленого прибутку. У цьому
випадку, за умови пропорційного збільшення інших складових
капіталу для збереження існуючої його структури, СЗВК, на пер'
ший погляд, також не зміниться. Це означає, що, витративши 

6,0 % 754 10,3 % 40 13,4 % 896
СЗВК 10 % .
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75,8 млн. грн нерозподіленого прибутку, можна профінансувати
проект вартістю

і на цю суму пропорційно збільшити кожну складову капіталу:

Але в реальності СЗВК має зрости, тому що збільшуються пози'
чені кошти, а позичені кошти — це нова позика;

3) емісією нових облігацій. Кожна нова позика знижує довіру до
фінансової стабільності фірми, а тому отримати її можна лише під
вищий відсоток, ніж попередні. Наприклад, якщо нову позику для
фінансування пректу в 143 млн. грн фірма запропонує під 7,2 %, то
для реалізації облігацій на фондовому ринку СЗВК фірми має стано'
вити 10,55 %.

Не менш складною проблемою є прийняття рішення про продаж
акцій. Це пов’язано зі змінами, які постійно відбуваються в нашому
житті, тому те, що варто було купити в минулому році, можливо, ще
краще продати в поточному.

6.5. Îö³íþâàííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â
ç ô³êñîâàíèõ äîõîäîì

До цінних паперів, які дають фіксований поточний дохід у виг'
ляді відсотків або дивідендів, належать насамперед облігації, ощадні
сертифікати, векселі, привілейовані акції.

Зупинимося на облігаціях, хоча більшість з наведених методів
можна використовувати і для оцінки інших видів цінних паперів з
фіксованим доходом. Основні параметри облігацій: номінальна ціна
(номінал); викупна ціна або правило її визначення, якщо вона
відрізняється від номіналу; дата погашення; норма дохідності (при'

позичені кошти           45 % – 64,3 млн. грн.,
привілейовані акції      2 % –   2,9 млн. грн.,
власний капітал          53 % – 75,8 млн. грн.

143,0 млн. грн.

75,8 млн. грн.
143 млн. грн.

0,53
=
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бутковості); строки виплати відсотків. Виплата відсотків здійснюється
один раз на рік, кожні півроку або щоквартально.

Після емісії облігації обертаються на вторинному ринку цінних
паперів, де їх купують і продають за ринковими цінами. Ринкова
ціна в момент емісії може бути меншою за номінал, дорівнювати
номіналу і перевищувати його. Оскільки номінальна ціна в облігацій
окремих компаній різна, виникає необхідність у використанні кри'
терію оцінки, під яким розуміють курс облігації, тобто купівельну
ціну однієї облігації в розрахунку на 100 грн. номіналу:

де Pk — курс облігації; Р — ринкова ціна; N — номінальна ціна облігації.
Ринкова ціна і курс залежать від рівня дохідності облігації,

рівня позикового відсотка в момент оцінки, а також від інших умов.
Найважливішою з них є оцінка надійності (ступеня ризику) капітало'
вкладень.

Загальний дохід від облігацій і будь'якого іншого цінного паперу
з фіксованим поточним доходом складається з трьох елементів:
• періодично виплачуваного купонного доходу або нарахування

відсотків;
• зміни вартості цінного паперу (наближення її до викупної ціни)

за відповідний період часу; якщо облігація куплена з дисконтом,
то цей елемент — додатна величина; якщо вона куплена з
премією, то це від’ємна величина; якщо облігація куплена за
номінал, то цей елемент відсутній;

• дохід від реінвестицій надходжень від купонів.
Оцінювання облігацій полягає в дисконтуванні доходів від

облігацій і зводиться до визначення суми грошей, яка в деякий момент
часу еквівалентна у фінансовому відношенні ціні облігації з урахуван'
ням дати емісії, дохідності й прийнятої при оцінюванні відсоткової
ставки (ставка розміщення). Під останньою розуміють відсоткову
ставку, яка характеризує рівень рентабельності інвестицій, що задо'
вольняє інвестора. Результатом оцінювання є сума грошей, еквівале'
нтна у фінансовому відношенні всім надходженням за облігацією.

Дохід від облігації складається з двох елементів: викупної ціни,
яка виплачується після завершення строку позики, і періодично вип'
лачуваного доходу за облігацією:

100 ,k

P
P

N
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V = Q + Y,

де Q — теперішня викупна ціна облігації (С); Y — теперішня вели'
чина періодично виплачуваного доходу (R); V — оцінка облігації,
або теперішня величина всіх виплат за облігацією.

В облігаціях, які купуються за номіналом, скорочення одного еле'
мента оцінки компенсується зростанням іншого. Існують й інші за'
кономірності оцінювання облігацій. Так, зміна відсоткової ставки,
яка використовується при оцінюванні, більшою мірою впливає на
оцінку довгострокових облігацій. Якщо на ринку діють високі став'
ки та очікується подальше їх зростання, інвестори намагаються
замінити довгострокові облігації короткостроковими.

Оцінка облігацій залежить також і від купонного доходу. Чим він
вищий, тим менша оцінка облігації. При цьому посилюється чут'
ливість оцінки до зміни відсоткової ставки. Якщо очікується падіння
цієї ставки, інвестори намагаються купувати облігації з меншою ку'
понною дохідністю, оскільки придбані облігації дають більш швидке
зростання їх оцінки. 

Оцінювання облігації з погашенням в один строк і періодичною ви?
платою доходу. Цей вид облігації найпоширеніший на фондовому
ринку. Загальний дохід від облігації цього виду складається з двох
основних елементів: поточного, або купонного, доходу, що визна'
чається R = qN, і доходу, який отримує власник облігації після завер'
шення строку позики за умови, що облігація придбана за курсом,
меншим від її викупної ціни. Два показники характеризують
дохідність облігації: норма поточної дохідності (відношення доходу
за купонами до ціни облігації) і норма справжньої дохідності, або
відсоткова ставка, яку прийняли при оцінюванні облігації (і). 

Процес оцінювання даного виду облігації такий. Теперішня вели'
чина викупної ціни дорівнює С(1+і)–n, а теперішня величина
періодично виплачуваного доходу

Отже, оцінка облігації складатиметься із суми цих двох елементів:
V = Q + Y = C; V n = CV n + Ran; i ;

Тоді оціночний курс облігації (К) дорівнює:
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Якщо купонний дохід виплачується р разів упродовж року, то
оцінювання здійснюють за такою формулою:

Якщо щорічний купонний дохід виплачується кілька разів протя'
гом року, це збільшує оцінку облігації. На оцінку і курс облігації та'
кож впливають численні фактори, наприклад відсоткова ставка, що
використовується при оцінюванні, строк облігації, купонна ставка,
частота виплат відсотків тощо.

Зростання відсоткової ставки, яка використовується при
оцінюванні, призводить до зниження оцінки й курсу облігації, і
навпаки, зі зменшенням цього відсотка оцінка та курс облігації
зростають.

6.6. Ìåíåäæìåíò âàëþòíîãî ðèçèêó

Активну діяльність банки проявляють і на валютному ринку. У
процесі здійснення валютних операцій найважливішою є оцінка ва'
лютного ризику.

Валютний ризик — це оцінка можливості отримання додаткових
прибутків чи потенційних збитків від зміни валютних курсів. Його
поділяють на операційний, трансляційний та економічний. 

Операційний валютний ризик можна визначати як можливість
отримання додаткового прибутку чи втрат його внаслідок впливу
зміни валютного курсу на грошові потоки. Природно, що нега'
тивні зміни у прибутковості банку призведуть до зміни в його
вартості.

Трансляційний валютний ризик виникає в разі невідповідності
між активами та пасивами, вираженими в різних іноземних валютах.
Цей ризик стосується передусім тих фірм, які мають філії чи дочірні
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підприємства, що працюють у такому зовнішньому середовищі, де
обертається інша валюта.

Економічний валютний ризик можна трактувати як можливість
сприятливого чи несприятливого впливу зміни валютного курсу на
економічний стан бізнесових і підприємницьких структур.

Кожний банк перш ніж здійснювати операції, пов’язані з валют'
ним ризиком, має оцінити ризик кількісно. При цьому важливо зро'
зуміти, що менеджмент ризику — це мінімізація втрат і збитків. Роз'
глянемо основні методи управління валютними ризиками комер'
ційних банків.

Політика банку щодо управління валютним ризиком передбачає
такі напрями дії:
• вибір певних операцій в іноземній валюті, які хоче проводити банк;
• визначення лімітів для валютних позицій;
• встановлення правил бухгалтерського обліку для переоцінки ва'

лютних позицій;
• організація аналітичної роботи.

Операції комерційних банків з іноземною валютою залежно від
того, хто є ініціатором проведення операцій, можна поділити на три
групи:

1) зовнішні — здійснюються за ініціативою банків'кореспон'
дентів;

2) клієнтські — здійснюються за ініціативою клієнтів;
3) внутрішні — здійснюються за ініціативою банку.
До першої групи належать операції, що відображають зміну ста'

ну кореспондентського рахунка банку та операції, які пов’язані з над'
ходженням коштів на рахунки клієнтів банку через кореспон'
дентські рахунки інших банків.

До другої групи належать:
• відкриття та закриття валютного рахунка клієнта;
• переказування валюти в іншу фінансову установу;
• переказування валюти клієнта того самого банку;
• видача готівкової валюти клієнту; прийом готівкової валюти від

клієнта;
• купівля'продаж валюти на біржі за дорученням клієнта;
• купівля'продаж валюти клієнтом за рахунок відкритої валютної

позиції банку;
• операції з акредитивами, дорожніми чеками, інкасо.
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До третьої групи належать:
• отримання та видача міжбанківських кредитів;
• купівля'продаж валюти банком на біржі;
• нарахування та утримання відсотків за розрахунками, позиковими

та депозитними рахунками клієнтів в іноземній валюті;
• переоцінка залишків на валютних рахунках.

Успіх проведення операцій з іноземною валютою залежить від наяв'
ності валютної позиції кожного банку. Валютна позиція — це співвідно'
шення вимог і зобов’язань банку в іноземній валюті. Стан валютної по'
зиції є основним фактором виникнення валютного ризику.

У банківській практиці виокремлюють такі позиції.
Закрита валютна позиція виникає за умови рівноваги активів і

пасивів, виражених в одній валюті, з урахуванням позабалансових
операцій.

Відкрита валютна позиція виникає за розбіжності активів у
певній валюті та пасивів у тій самій валюті. Якщо активи перевищу'
ють зобов’язання, виникає довга валютна позиція, або позитивна
(+). Якщо зобов’язання перевищують активи, виникає коротка ва8
лютна позиція, або негативна (–). Довга валютна позиція зумовлює
менший ризик, аніж коротка. Однак це не означає, що необхідно
повністю уникати коротких валютних позицій, бо в певні періоди ча'
су вони можуть значно збільшити прибуток. Водночас важливо
чітко відслідковувати динаміку зміни валютних позицій з метою
зменшення втрат від ризику.

Валютні позиції доцільно використовувати як один із напрямів
управління валютним ризиком. Покажемо, як визначити валютні
позиції на основі даних балансу згрупованих за видами валют
(табл. 4 і 5).

З табл. 4 і 5 можна побачити, що банк має довгі відкриті позиції
за такими валютами:

євро + 19604,
російські рублі +   3508,
інші валюти +   6570

і коротку валютну позицію в доларах США — 82311.
Необхідність розрахунку валютного ризику зумовила появу та'

ких понять, як “максимальна” валютна позиція” (сума абсолютних
значень довгих і коротких валютних позицій) та “глобальна” валют'
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на позиція”, яка визначається як сума вартості усіх довгих і коротких
валютних позицій з урахуванням знаку.

Виходячи з вищенаведених даних, розрахуємо величину макси'
мальної та глобальної валютних позицій.

Максимальна валютна позиція 
|19 604| + |82 311| + |3508| + |6570| = 111 993.

Глобальна валютна позиція:

19 604 – 82 311 + 3508 + 6570 = –52 629.

У даному разі глобальна валютна позиція є короткою, зі знаком
“мінус”, а це означає, що можливі втрати прибутку банку через зміну
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Таблиця 4
Валютні активи

Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Усього

Кошти та залишки
банку

752980 7590 12940 3688 0 777198

Казначейські цінні
папери

1279900 0 0 0 0 1279900

Кошти в інших
банках

7812 50570 45525 10657 8000 122564

Кредити та забор'
гованість клієнтів

860190 11710 649100 0 0 1521000

Цінні папери на
продаж

66930 0 0 0 0 66930

Інвестиційні цінні
папери

8600 0 0 0 0 8600

Довгострокові вкла'
дення в асоційовані
та дочірні компанії

10816 0 0 0 0 10816

Основні засоби та
нематеріальні ак'
тиви

430453 0 0 0 0 430453

Зараховані доходи
до отримання

41980 0 1873 0 0 43853

Інші активи 127860 1640 1814 0 0 131314

Усього активів 3587521 71510 711252 14345 8000 4392628



вартості валюти, але водночас відкрита позиція дає змогу збільшити
прибуток.

Джерелом валютного ризику є позиції балансового звіту банку,
чутливі до зміни валютного курсу. Валютний ризик визначимо та'
кож як імовірність того, що рівень прибутковості та капіталу змен'
шиться внаслідок зміни курсу валюти. Ступінь цього ризику зале'
жить від обсягів активів і пасивів, деномінованих в інших валютах,
і курсових змін. Якщо тенденції валютного ринку керівництво
банку може лише прогнозувати, то політика щодо залучення та
розміщення коштів в іноземних валютах залежить від ступеня
прийнятого ризику. Банк, керівництво якого схиляється до без'
печного ступеня ризику, прагне підтримувати закриту валютну
позицію. Очікування спекулятивних прибутків спонукають пог'
либлювати відкриту валютну позицію в тому чи іншому напрямі.
У світовій практиці широко застосовуються засоби хеджування
валютного ризику.

Головним в аналізі валютного ризику є рух коштів (а саме чітке
розмежування їх надходження та відпливу) через кореспондентські
рахунки “ностро” та “лоро” банку. Аналіз сальдо цих рахунків є дже'
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Таблиця 5
Валютні зобов’язання

Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Усього

Кошти банків 5370 0 2234 10 1430 9044

Кошти клієнтів 3239846 44770 775168 10763 0 4070547
Інші депозити 2180 1200 1470 0 0 4850
Боргові цінні папе'
ри, емітовані бан'
ком

0 0 0 0 0 0

Нараховані витра'
ти до сплати

45694 5420 13931 0 0 65045

Інші зобов’язання 1640 516 760 64 0 2980

Усього зобов’язань 3294730 51906 793563 10837 1430 4152466

Чиста балансова по'
зиція (активи зо'
бов’язання)

292791 19604 –82311 3508 6570 240162

Чиста позабалансо'
ва позиція

1033899 0 +71438 0 0 1105337



релом інформації про валютний ризик. Якщо банк має незбалансова'
не сальдо на рахунках “ностро”, це свідчить про наявність відкритої
валютної позиції в цій валюті.

В умовах нестійкості фінансового ринку ефективним методом
управління валютною позицією є лімітування. Під лімітом
відкритої валютної позиції розуміють встановлення кількісних
обмежень на співвідношення між відкритою валютною позицією
і власним капіталом. Ліміти обмежують обсяг ризику, пов’язаного
із зміною валютного курсу. Уперше в Україні встановлення лі'
міту відкритої валютної позиції було запроваджено в 1995 році
(до того часу банкам заборонялося мати відкриті позиції). Тоді
ліміти відкритої валютної позиції встановлювалися кожному
банку у відсотковому співвідношенні від загального обсягу влас'
них коштів у доларовому еквіваленті. З 1998 року управління ва'
лютною позицією комерційного банку здійснюється за нормати'
вами Н15, H16, H17, Н18.

Норматив загальної відкритої валютної позиції 

Н15 = Вn / K · 100 %,

де Вn — загальна відкрита валютна позиція банку за балансовим і по'
забалансовими активами та зобов’язаннями банку за всіма іноземни'
ми валютами в гривневому еквіваленті; K — капітал банку.

Норматив довгої відкритої валютної позиції у вільноконверто'
ваній валюті

Н16 = Він / K · 100 %,

де Він — довга відкрита валютна позиція банку за балансовим і поза'
балансовими активами та зобов’язаннями банку за кожною вільно'
конвертованою валютою в гривневому еквіваленті.

Норматив короткої відкритої валютної позиції у вільноконверто'
ваній валюті

Н17 = Він / K · 100 %,

де Він — коротка відкрита валютна позиція банку за балансовим і по'
забалансовими активами та зобов’язаннями банку за кожною вільно'
конвертованою валютою в гривневому еквіваленті.

Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції в некон'
вертованій валюті
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Н18 = Вn / K · 100 %,

де Вn — довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за балансо'
вими та позабалансовими активами і зобов’язаннями банку за кож'
ною неконвертованою валютою в гривневому еквіваленті.

З 2000 року відповідно до постанови Правління НБУ “Про вста'
новлення значень (лімітів) відкритої валютної позиції банку за № 599
від 21 грудня 1999 року встановлено такі значення (ліміти) відкритої
валютної позиції:
• ліміт загальної відкритої валютної позиції банку — не більше 35 %;
• ліміт довгої відкритої валютної позиції у вільноконвертованій ва'

люті — не більше 30 %;
• ліміт короткої відкритої валютної позиції у вільноконвертованій

валюті — не більше 5 %;
• ліміт довгої (короткої) відкритої валютної позиції в неконверто'

ваній валюті — не більше 3 %.
Ліміт валютної позиції визначається щодня і окремо щодо

кожної іноземної валюти. Для визначення нормативу за кожною
іноземною валютою береться підсумок за всіма балансовими та
позабалансовими активами і зобов’язаннями банку в даній ва'
люті. У Великобританії, наприклад, для обмеження впливу ва'
лютного ризику ліміт відкритої позиції не встановлюється, а роз'
раховується показник достатності капіталу банку для проведення
валютних операцій.

Розрахуємо нормативи валютної позиції Ощадбанку за даними
балансу:

Н15 = Вn / К · 100 % = (19604 — 82311 + 3508 + 6570 + 
+ 71438) / 240162 · 100 % = 7,8 %;
Н16EURO = Він / К · 100 % = 19604 / 240162 · 100 % = 8,2 %;
Н16інші = Він / К · 100 % = 6570 / 240162 · 100 % = 2,7 %;
Н17USD = Він / К · 100 % = (–82311 + 71438) / 240162 · 100 % = 4,5 %;
H18RUR = Вn / К · 100 % = 3508 / 240162 · 100 % = 1,5 %.

Тепер порівняємо отримані дані з встановленими лімітами. Для
наочності порівняння використаємо дані табл. 6

Як бачимо з табл. 6, усі нормативи валютної позиції виконано.
Окрім лімітів, які встановлюються центральними банками, ко'

мерційні банки встановлюють для себе також внутрішні ліміти
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відкритих валютних позицій, виходячи з можливого ступеня ризику з
урахуванням стратегії банківських операцій, кваліфікації персоналу
та технічних можливостей. Такі ліміти мають бути більш жорсткими в
тих випадках, коли йдеться про довгу позицію відносно валют, за яки'
ми очікується падіння курсу, і про коротку позицію відносно валют із
зростаючим курсом.

Валютні позиції поділяють на операційні та структурні.
Операційні позиції пов’язані зі свідомим ініціюванням спеку'

лятивного ризику. Структурні позиції передбачають збереження
протягом тривалого часу постійних розмірів активів і зобов’язань
в іноземній валюті (нерухомість, субсидії іноземним філіям, цінні
папери, що номіновані в іноземній валюті). Внутрішні ліміти ко'
мерційних банків можуть розмежовувати ці позиції за різною
природою їх виникнення, однак ліміти, встановлені центральним
банком як правило, охоплюють ці обидва різновиди валютних по'
зицій.

Зазначимо, що залежно від виду операцій позиції бувають балан'
сові чи позабалансові. Балансові позиції по операціях з іноземною
валютою мають включати активи й пасиви банку в іноземній валюті,
зокрема:
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Таблиця 6
Аналіз дотримання нормативів валютної позиції Ощадним банком станом

на початок 2003 рoку

Норматив Ліміт Значення Висновки

Н15 < 35 % 7,8 % Дотримано

Н16:
• для євро;
• для інших (за
умови їх конверто'
ваності)

< 30 %
8,2 %
2,7 %

Дотримано
Дотримано

Н17 < 5 % 4,5 % Дотримано

Н18:
• для російського
рубля;
• для інших (за
умови їх неконвер'
тованості)

< 3 %
1,5 %
2,7 %

Дотримано
Дотримано 



• власність банку за кордоном, яка оцінюється в іноземній валюті;
• готівкову іноземну валюту та розрахункові документи, номіно'

вані в іноземній валюті;
• залишки в іноземній валюті на кореспондентських рахунках

“ностро” у вітчизняних та іноземних банках;
• залишки в іноземній валюті на кореспондентських рахунках “лоро”,

відкриті іншими банками;
• строкові депозити в іноземній валюті в інших банках;
• заборгованість за операціями в іноземній валюті з кредитно'

фінансовими установами, пов’язана з претензіями за кредитами;
• залишки заборгованості за кредитами в іноземній валюті, виданими

клієнтам банку;
• інші.

До позабалансових операцій в іноземній валюті належать гаран'
тії, видані банком в іноземній валюті, операції форвард. На позицію
в іноземній валюті впливають лише ті позабалансові операції, які
пов’язані з купівлею'продажем іноземної валюти за наперед вста'
новленим курсом.

Загальний підхід до проблеми обмеження валютного ризику по'
лягає в тому, щоб обмежити розмір відкритої валютної позиції за
кожною валютою щоденно на кінець робочого дня. Межі, які засто'
совуються до позицій на кінець робочого дня, називаються нічними
лімітами. Вони існують для управління валютним ризиком протя'
гом періоду, коли банк не працює, а отже, не має позицій реагуван'
ня на події ринку. У банку, який більш активно проводить операції
в іноземній валюті, можуть застосовуватися межі на основі прин'
ципу “протягом дня”, тобто денні ліміти. Денний ліміт — це гранич'
не допустима величина відкритої валютної позиції протягом робо'
чого дня.

Цей підхід можна розширити безпосередньою оцінкою по'
тенційних збитків, які може спричинити відкрита позиція. Для того
щоб безпосередньо оцінити ймовірні втрати, банк визначає очікува'
ний розмір збитку, спричинений несприятливою зміною валютного
курсу. Таке оцінювання передбачає певні припущення щодо по'
тенційно можливої несприятливої зміни валютного курсу, на
підставі яких розраховують втрати, що їх мав би банк, якби здійснив
переоцінку відкритої позиції за цим гіпотетичним курсом. Тоді
розмір потенційних збитків підлягає лімітуванню. Цей ліміт може
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бути виражений як абсолютна величина збитку чи як відсоток, нап'
риклад, від прибутку банку.

У процесі безпосереднього оцінювання потенційних збитків
важливо, щоб несприятливі зміни валютного курсу, які використо8
вуються в таких обчисленнях, не надто відрізнялися від реальних.

Зазначимо, що прогнозування поведінки валютного курсу —
надзвичайно складний процес, адже на валютний курс впливають
безліч чинників. Визначення несприятливого руху курсу залежить
від характеристик національної та іноземної валют. Для банків країн
з твердою національною валютою оцінка несприятливої зміни ва'
лютного курсу може ґрунтуватися на аналізі статистичних даних ми'
нулих періодів і побудові на їх підставі прогнозів, як правило, корот'
кострокового характеру і з певним ступенем достовірності:

Dk
max = LiVki / 100, 

де Dk
max — максимально можливі втрати через валютний ризик на

прибуток банку; Li — ліміт відкритої валютної позиції за і'ю валютою;
Vki — прогнозні зміни курсу і'й валюти (у відсотках) на k'й період.

Для банків країн, де відбуваються серйозні та часті урядові інтер'
венції, оцінка потенційної зміни валютного курсу має враховувати,
що курс нерідко і в значних розмірах коригуватиметься. Банки в
країнах з перехідною економікою можуть управляти валютним ри'
зиком, розглядаючи групу твердих валют як єдину. Отже, ризик,
який виникає від позицій у твердій валюті, що протистоїть позиції в
іншій твердій валюті, завжди буде менший, ніж ризик від позиції в
національній валюті, яка протистоїть позиції у твердій валюті, особ'
ливо коли зобов’язання у твердій валюті фінансують активи в
національній валюті. На практиці ця процедура спрощує управління
позиціями в іноземній валюті, але слід зазначити, що цей підхід не
охоплює ризику, який виникає внаслідок перехрещення позицій,
для  твердих валют.

Часто перед банками постає проблема, чи потрібно і в яких обся'
гах проводити операції в іноземній валюті для того, щоб не виника'
ли додаткові ризики, пов’язані з цими операціями, тому що для ба'
гатьох банків ресурси, необхідні для ефективного управління валют'
ним ризиком, недоступні. Вільний доступ до ринків ліквідних
ресурсів дає змогу банкам хеджувати позиції в іноземній валюті
порівняно легко та ефективно, забезпечуючи основу для управління
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ризиком. У таких умовах банки можуть тримати відкриті валютні
позиції для здійснення своїх операцій (надати клієнтові позику чи
прийняти депозит), оскільки вони мають змогу швидко змінювати ці
позиції, якщо виникне потреба.

До методів зменшення валютного ризику належать фінансові опе'
рації, які дають змогу або мінімізувати ризик, спричинений зміною
валютного курсу, або отримати спекулятивний прибуток від курсо'
вих коливань. Процес зменшення ризику можливих втрат називається
хеджуванням.

Хеджування можна розглядати як позицію, створювану для за'
хисту дохідності існуючої позиції, тобто як створення компен'
саційної валютної позиції. Ризик двох відкритих позицій

(5)

де X1 — обсяг відкритої позиції активу зі стандартним відхиленням
дохідності S1; Х2 — обсяг компенсаційної позиції зі стандартним
відхиленням дохідності S2; r12 — коефіцієнт кореляції дохідності ак'
тивів.

Обсяг компенсуючої позиції для хеджування визначають за
допомогою коефіцієнта хеджування b = X2 / X1. Звідси обсяг компен'
суючої позиції для хеджування

X2 = bX1. (6)

Важливо знати, за якого значення b ризик портфеля двох валют з
відкритими позиціями буде мінімальний, тобто необхідно знайти оп'
тимальний коефіцієнт хеджування. Він визначається за формулою

b = S1r12 / S2. (7)

Це значення знаходять, розв’язавши задачу мінімізації на основі
співвідношення (5). Отже, (5) набирає вигляду

X2 = X1S1r12 / S2. (8)

Якщо підставити це значення у формулу для ризику портфеля
(5), отримаємо значення ризику, яке відповідає оптимальному рівню
хеджування:

(9)2 2 2 2 2
1 1 2 2 12 .R X S X S r= +

2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2 122 ,R X S X S X X S S r= + +
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Підсумовуючи вище викладене, можна охарактеризувати особли'
вості розрахунку валютного ризику.

1. Валютний ризик не існує для операцій, які проводяться в
національній валюті.

2. Рівень валютного ризику розраховується лише для строкових
операцій.

3. Рівень валютного ризику розраховується як для активів, так і
для зобов’язань банку. Для активів він коригується на кредитний, а
для зобов’язань — на ризик ліквідності.

4. Аналіз динаміки коротких відкритих валютних позицій є од'
ним із важливих методів управління валютним ризиком.

5. Застосування лімітів відкритих валютних позицій дає змогу
ефективно управляти валютними ризиками через зміну курсів валют.

6. Хеджування валютних ризиків створює компенсаційну валют'
ну позицію, що страхує можливі втрати від валютних ризиків.

Формула для розрахунку валютного ризику під час проведення
окремої операції має такий вигляд:

(10)

де: R — валютний ризик; KR — рівень кредитного ризику для активів
та ризику ліквідності для пасивів; ∆ — відхилення можливого курсу
від діючого на дату завершення операції; P — відсоткова ставка за
операцією; Ni, — кількість днів у і'му періоді нарахування відсотків;  
∆1 — відхилення ймовірного курсу від діючого на дату перерахування
відсотків за операціями.

Масштаб операцій і розмір можливого прийняття валютного ри'
зику мають ґрунтуватися на загальній якості процесу управління ри'
зиком і на стані валютного ринку своєї країни і країн банків'контр'
агентів. Знання, досвід, точність інформації та ефективність встанов'
лення лімітів ризику — основні елементи процесу оцінювання та
управління валютним ризиком.

( ) ( )1100 /360 ,R i
i

R K P N= − ∆ + ∆∑
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6.7. Ô³íàíñîâà ³íæåíåð³ÿ òà ¿¿ ðîëü
â óïðàâë³íí³ ðèçèêàìè
ôîíäîâîãî ðèíêó

Діяльність суб’єктів господарювання на фінансових ринках пот'
ребує методів зниження впливу ринкових коливань — відсоткових
ставок, курсів валют, курсів цінних паперів тощо. Водночас не'
обхідні певні фінансові методи страхування ризиків при інвес'
тиційних рішеннях — приватизації, управлінні інвестиційними
портфелями, придбанні та продажу акцій.

Зазначимо, що таке страхування має відповідати сучасним умо'
вам функціонування системи фінансових ринків. Сформовано гло'
бальний фінансовий ринок з його сегментами, технологіями та
інструментами. До цієї системи входять:
• фінансові ринки розвинених країн світу;
• так звані “нові зростаючі ринки” середньорозвинених країн (Мек'

сика, Бразилія, Португалія та ін.);
• ринки нових індустріальних країн (Гонконг, Тайвань, Малайзія,

Таїланд);
• ринки країн, що розвиваються.

На останніх ринках, до яких належить фінансовий ринок Ук'
раїни, починають активно застосовувати інструментарій фінансових
ринків розвинених країн.

Операції, що здійснюються на фінансовому ринку, дуже ризиковані.
Вони пов’язані з фінансовими інвестиціями в цінні папери. Оскільки
дохідність фінансових інвестицій приблизно на 10 % залежить від інвес'
тора, а інша частина — від ринкових умов, зовнішнього середовища,
форс'мажорних обставин, то оцінювання ризиків фінансових операцій,
методи управління ними є дуже важливою економічною проблемою.

У світовій практиці фінансові інвестиції складають дуже потужні
обсяги, оскільки ці кошти швидко обертаються й дають значні дохо'
ди. Розвиток фінансового ринку зумовив виникнення фінансової
інженерії, яка до кожної фінансової операції з цінними паперами
пропонує певні гарантії, що належать до методів зниження ризику
цих фінансових операцій.

Розглянемо сутність фінансової інженерії та її роль в управлінні
ризиками.
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Фінансова інженерія — це застосування фінансових інструментів
для перетворення існуючої фінансової ситуації в іншу, яка має мен'
ший ризик.

Термін “інженерія” має безліч відтінків. Ми звикли до того, що
інженерія означає певне налаштування для досягнення механічної
досконалості. Фінансова інженерія в чомусь нагадує механічну сво'
ячку. Фінансові інженери використовують фінансові інструменти,
які створені в останні двадцять років: форварди, ф’ючерси, опціони,
свопи та багато інших. Ці інструменти водночас є предметами
торгівлі та компонентами для побудови складніших систем. Для
фінансового інженера аналогом механічної довершеності може бути
досягнення певної фінансової мети. Так, для інвестора мета — макси'
мально можливий очікуваний дохід на ринку іноземних акцій, але без
валютного ризику; для фінансиста — забезпечення великого проекту
за ставкою, яка нижча від ринкової норми; для скарбника — усунення
валютної залежності щодо проекту, який перебуває ще на стадії тен'
дера. Але фінансова інженерія працює в межах можливого (неможли'
во довго нарощувати фонди за від’ємної відсоткової ставки), тобто
фінансовий інженер стикається з такими самими обмеженнями, що й
інженер'конструктор, коли не може придумати вічний двигун.

Підґрунтям для виникнення фінансової інженерії стали інфор'
маційні технології.

Розрахунки в економічних науках завжди пов’язані з використан'
ням інформації та застосуванням математичних методів. Розвиток
науки народжує нові методи, які дають змогу розв’язувати відомі за'
дачі швидше, ефективніше, точніше, крім того, ставлять значно
складніші проблеми, які доводиться долати. Нові методи проника'
ють у прикладні сфери знань, які збагачують теорію новими задача'
ми та проблемами. Згідно із сучасним поглядом, фінансова інженерія
має аналізувати якості фінансових структур, які функціонують в
умовах невизначеності, і досліджувати питання про найраціональ'
ніші засоби управління фінансовими ресурсами на фондовому рин'
ку з урахуванням факторів часу, ризику та випадкового характеру
навколишнього середовища. Фінансова інженерія як предмет наро'
дилася тільки двадцять років тому.

Розвиток інформаційних технологій завершив “революцію” в ме'
тодах управління сучасними ринковими інструментами. Нині не'
можливо уявити фінансову діяльність без сучасного електронно'
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інформаційного забезпечення, комп’ютерів та інших засобів ко'
мунікації. Сучасні фінансові ринки настільки високотехнологічні,
що фінансист, працюючи в режимі реального часу на ринку Нью'
Йорка або Лондона, є одночасно інженером, технологом, математи'
ком та економістом.

Відомо такі фінансові інженерії: хеджування, спекуляція,
арбітраж та структурування.

Як зазначалося, хеджування — це процес зменшення ризику мож'
ливих втрат. Компанія може прийняти рішення хеджувати всі ризи'
ки, не хеджувати нічого або не хеджувати якісь ризики вибірково.
Прикладом може бути позичальник, який купує форвард, щоб захис'
тити себе від коливань відсоткових ставок. Досконалим вважається
хедж, за якого інструмент хеджування чітко відповідає вихідному
ризику втрат чи збитків. За наявності такого інструменту ризику
можна запобігти взагалі. Але на практиці чітка взаємодія між
вихідним ризиком та інструментом хеджування може бути
нездійсненною, або ж хедж може бути недосконалий. Утім ризик, за
будь'якого правильно налагодженого хеджу, буде менший.

Спекуляція виникає тоді, коли особа, яка намагається отримати
вигоду від конкретного стану ринку, спекулює на прогнозованих
змінах, тим самим створюючи ризик там, де його не було. Наприк'
лад, Джордж Сорос продав фунти стерлінги на суму $10 млрд. неза'
довго до виходу Великобританії з Європейської валютної системи і в
результаті отримав прибуток в $1 млрд. Спекуляції можуть прово'
дитися без деривативів, але засоби фінансової інженерії можуть бу'
ти тут дуже корисні з таких причин: зменшення витрат (більшість
похідних інструментів дають колосальну економію, оскільки спри'
яють формуванню портфелів з мінімальними витратами капіталу);
можливість побудови складних стратегій (використовуючи похідні
інструменти як базові блоки, можна створити точно налаштовані
комбінації, які складно здійснити іншими засобами; наприклад, спе'
кулянт може грати на зменшенні різниці між дохідністю євро та до'
лара); виняткові можливості для створення ризиків (деякі ситуації
неможливі без застосування похідних інструментів; якщо спекулянт
вважає, що волатильність ринку зменшиться, він змушений зверну'
тися до опціонів).

Арбітраж. Є безліч взаємопов’язаних фінансових продуктів, час'
то один продукт можна синтезувати в комбінації інших, існує вели'
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ка кількість математичних співвідношень між цінами порівнюваль'
них інструментів.

Структурування. Фінансову інженерію можна використовувати
для реструктурування характеристик окремої угоди або ризику.
Наприклад, емітент облігацій може за допомогою відсоткового свопа
переключити потік зобов’язань зі змінною ставкою на зобов’язання з
фіксованою ставкою.

Фінансова інженерія пропонує два різних підходи до боротьби з
ризиком. Насамперед можна зменшити невизначеність. З іншого бо'
ку, можна відхилити несприятливий ризик, зберігши сприятливий.
Ми розглянемо обидва підходи.

Форварди, FRA, ф’ючерси і свопи — інструменти фінансової
інженерії, здатні суттєво знизити фінансовий ризик, усунувши
невизначеність. Наприклад, американська компанія, яка зо'
бов’язана здійснити виплати в євро через три місяці, може сьо'
годні купити їх для постачання через три місяці за твердою ціною.
Така форвардна угода цілком усуває валютний ризик. Несуттєво,
яким буде валютний курс через три місяці. Компанія придбала
свої євро за відомою й твердою ціною, і на цю компанію не впли'
не майбутній курс.

Цей підхід фінансової інженерії знижує ризик, але, усуваючи
несприятливий ризик, він виключає й сприятливі наслідки. Здебіль'
шого, можливо, потрібно саме усунути всі ризики, але легко уявити
собі й бажання усунути лише несприятливий ризик, не заторкуючи
сприятливих ризиків. Фінансова інженерія може запропонувати та'
кий підхід, коли усуваються несприятливі ризики і залишаються ри'
зики, які мають сприятливі наслідки.

У тому самому прикладі замість форвардної покупки євро фінан'
сист міг би придбати валютний опціон, що дає право, але не зобов’язує,
купити євро через три місяці за тією самою ставкою. За такий опціон
необхідно заплатити премію. Якщо через три місяці євро виявиться
сильнішою валютою, фінансист, скориставшись своїм правом, купить
євро за нижчим курсом, так само як і при форвардній угоді. З іншого
боку, якщо євро виявиться слабшим, він купить євро на ринку і зали'
шить погашення опціону без використання.

Фінансова інженерія розглядає нескінченний ряд комбінацій уп'
равління ризиком. Ступінь захисту від несприятливих рухів біржо'
вих ставок, рівень прибутковості від сприятливих змін, діапазон дії
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захисту, діапазон, в якому можливо отримати прибуток, вартість за'
хисту — усе це можна варіювати, щоб домогтися найкращої
комбінації з метою хеджування.

Реалізація угод на кожному з ринків породжує потоки готівки,
точніше, потоки основного капіталу. Тому часто валютні, грошові,
фондові ринки й ринки облігацій називаються ринками готівки.

Одним із наслідків існування потоків реальної готівки є великий
ризик, якому піддаються обидві сторони в разі порушення нормаль'
ного ходу подій. Бувають ситуації, коли для реалізації угоди не'
обхідний потік готівки. Наприклад, якщо позичальник потребує
фінансування, без готівки не обійтися. Але при хеджуванні чи спеку'
ляції потік реальної готівки часто не лише не потрібний, а й навіть і
небажаний. Це не означає, що ринки готівки не використовуються
для цих цілей.

Навпаки, значну частину обсягу торгівлі на ринках готівки ста'
новлять хеджування та спекуляції. Починаючи з 1970'х років розви'
ток похідних інструментів і ринків похідних цінних паперів (дери'
вативів) забезпечував набагато ефективніший спосіб управління
ризиком. Похідні папери безпосередньо пов’язані з основними
інструментами на ринках готівки. Наприклад, валютний опціон
пов’язаний із взаємними курсами валют на валютному ринку,
ф’ючерс на облігації — з облігаціями певного виду на ринку облігацій,
а ф’ючерси на біржові індекси залежать від стану справ на фондово'
му ринку, так само як і їхні аналоги на ринках готівки, але без ризику
втрати основного капіталу. Наприклад, якщо ви маєте опціон на
купівлю $1 млрд. проти фунтів стерлінгів, ваші прибутки чи збитки
будуть такі самі, як при спот'поставці $1 млрд. проти фунтів
стерлінгів. Але якщо банк, що продав вам цей опціон, збанкрутує, ви
можете втратити теперішню вартість опціону, що становить лише
кілька відсотків від $1 млрд. основної суми. При спот'угоді на ринку
готівки в такій ситуації можна втратити всю суму, тобто $1 млрд.

Велике значення в ефективному управлінні ризиками має умова
достатності власного капіталу фірм. Наприклад, для комерційного
банку одна з найважливіших вимог системи контролю полягає в то'
му, щоб власний капітал банків був досить великий. Хоча банки, як і
інші корпорації, використовують капітал для підтримання своєї
інфраструктури і ведення операцій, власний капітал потрібний бан'
кам і для компенсації постійних ризиків.

149



У 1992 році набули сили нові правила, що дають змогу банку виз'
начити обсяги необхідного основного капіталу, який зможе компен'
сувати витрати від ризиків.

За цими правилами встановлюються відношення власного
капіталу до зважених ризикових активів, яке не повинно бути менше
8 %, тобто

де ВК — власний капітал; ЗРА — зважені ризикові активи.
Ступінь ризикованості активів визначається за 100 %'ною шкалою.

Безризикові активи отримують 0 %, найризиковіші — 100 %. Наприк'
лад, більшості міжбанківських депозитів надається вага 20 %, тоді як
більшість банківських кредитів отримують 100 %. Отже, встановлені
відсотки для кожного активу визначають кошти, які доцільно резерву'
вати за кожним з ризикових активів; 20 % означає, що резервний фонд
за цим активом має становити 20 % його обсягу. Капітал для банків є
дефіцитним і дорогим товаром, бо вартість капіталу, що резервує ак'
тиви з 100 %'ною ризиковою вагою, досягає 60 %.

Зауважимо, що умови достатності капіталу для похідних інстру'
ментів значно м’якіші, оскільки для них визначено кінцевий ризик
їхнього непогашення. Рівень цього ризику оцінюють аналітичні
агентства, які складають рейтинги емітентів цінних паперів і окре'
мих інструментів. Чим нижчий рейтинг облігації, тим вища її при'
бутковість порівняно з державними облігаціями з такими самими
термінами погашення. В Україні цей показник у середньому стано'
вить 8 %.

Найбільшими у світі є ринки облігацій, капітал яких виражений
у доларах та ієнах. Разом вони становлять приблизно дві третини
світового ринку облігацій. величезний розмір цих ринків відбиває
велику суму державного боргу відповідних країн. 

Розглянемо одну зі схем основного методу фінансової інженерії на
прикладі. Нехай кредитор виділяє певну суму (X) коштів у борг
якійсь особі. Боржник видає кредиторові розписку — зобов’язання
повернути кошти з додаванням фіксованого зростання на величину r.
Ця розписка є найпростішою формою цінних паперів. На перший
погляд, операція є безризиковою, оскільки навіть y разі відмови
борг буде повернено в судовому порядку. Для того щоб забезпечити

ВК
8 % ,

ЗРА
≥

150



сплату, як закладна сума використовується будинок, що належить
боржникові.

Загальна сума коштів, яку мав кредитор, дорівнює y одиниць, а
сума y – x спрямована на придбання страхового полісу, який гаран'
тував би виплату в тому разі, коли будинок, що був закладною для
отримання кредиту, може бути знищений внаслідок якогось
стихійного лиха.

Покажемо, як доцільно хеджувати цю кредитну операцію, щоб
мінімізувати ризик.

1. Визначимо ефективність вкладу коштів за умови, що будинок
не буде знищений: 

R1 = (1 + r)x – x. (11)

2. Розрахуємо ефективність вкладу, якщо, наприклад, пожежа
знищить будинок:

виплати страхової компанії

Q = g(y – x),

де g — відношення страхового відшкодування до ціни поліса;
ефективність вкладу в цій ситуації

R2 = g(y – x) – x.

3. Обчислимо суму кредиту виходячи з рівності R1 = R2:

(1 + r)x – x = g(y – x) – x;
x + rx – x = gy – gx – x;

rx + gx + x = gy;     x(1 + r + g) = gy;

(12)

Ця формула визначає, яку суму коштів доцільно кредитувати за
заданих відсоткових ставок g і r.

Підставивши (12) у формулу (11), визначимо очікуваний рівень
ефективності від даної фінансової операції:
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Ця схема хеджування значною мірою усуває невизначеність. Як
випливає з вище викладеного, за заданої величини g завжди можна
вибрати відсоток кредиту r так, щоб отримати будь'яку гарантовану
ефективність вкладу.

Іншою схемою хеджування є хеджування через опціони.
Опціон — це документ, який засвідчує право на купівлю чи

продаж будь'якого товару за фіксованою ціною. Під товаром
фінансового ринку треба розуміти акції, валюту тощо. Опціон, по
суті, є страховим полісом, який певною мірою усуває невизна'
ченість. Купивши акції й одночасно опціон на їх продаж (put
option), інвестор гарантує, що навіть якщо ринкова ціна акції че'
рез певний час різко впаде, витрати будуть обмеженими або їх
узагалі не буде.

Купивши опціон на купівлю (call option), інвестор гарантує за'
хист від підвищення ціни на акції, яка не перевищуватиме зазначеної
в опціоні. Звичайно, кожна гарантія потребує певної плати, і кожний
опціон має ціну (премію).

Розрізняють два типи опціонів: європейський та американський.
Але це не означає, що на європейських фінансових ринках пошире'
ний європейський опціон, а на американських — американський.

Європейський опціон дає право купівлі та продажу за фіксованою
ціною у чітко визначений день.

Американський опціон дає право купівлі та продажу в будь'який
день аж до визначеного моменту. Опціони є також товаром фінансо'
вого ринку. Продавець опціону має придбати певну заставу, що га'
рантує виконання контракту. Крім основних видів опціонів (calls,
puts) на акції існує безліч інших форм: Index Option (IO) — форма гри
на курсі групи акцій, які використовують при зведених розрахунках
індексів.

Прикладами зведених індексів є: 
• індекс Доу'Джонса (за назвою фірми, яка випускає головну

фінансову газету “Wall Street Journal”), що характеризує зміну
цін акцій 65 основних корпорацій.

• Standart and Poor’s 500 Stock Index, який характеризує зміну цін
акцій 500 найбільших корпорацій, тобто цей індекс можна назва'
ти ціною “ринку”.
Index Option не укладається на фіксоване число акцій. Цей опціон

є реалізацією права отримати суму, яка пропорційна приросту індек'

152



су до фіксованого моменту, якщо цей індекс насправді збільшиться.
Таким чином, Calls Index Option — це форма ставки з розрахунку,

що зростає ефективність ринку (ринок рухається вгору), відповідно
put IO — ставка на рух ринку вниз.

На фінансовому ринку США існують також опціони на інозем'
ну валюту, білети казначейства США тощо. Крім того, опціони
продаються і спеціальними групами: один put і один call на той са'
мий вид акцій з однаковою стартовою ціною (два puts і один call,
один put і два calls). Ці групи мають назви (straddle, strip, strap), які
походять від жаргонних термінів, що вживаються гравцями на
іподромах.

Досить поширеним є warrant — опціон на придбання акцій кор'
порації, яка сама їх випускає і забезпечує майном. Основною
відмінністю warrant від звичайного call option є його довготри'
валість (5 років і більше). Цей опціон можна також продавати ра'
зом з іншими цінними паперами, наприклад з бонами цієї самої
корпорації.

Проблема визначення премії за опціон є однією з найскладніших
у теорії фінансового ринку.

Її розрахунок базується на таких передумовах:
1) ефективність вкладу, коли відсутні втрати, визначається

постійною величиною зростання S таким чином, що ціна вкладу
змінюється в часі згідно з рівнянням

2) ефективність вкладу в акції або в будь'які цінні папери, на які
випускається опціон, є випадковою величиною, і ціна акції
змінюється згідно з таким рівнянням:

де µ — швидкість зростання очікуваного рівня ціни; σ — швидкість
зростання дисперсії; z(t) — стандартний вінерівський процес (у тех'
ніці — “білий шум” з одиничною інтенсивністю).

Нехай Р — премія за опціон на продаж (put), С — премія за опціон
на купівлю (call), Е — ціна опціону через період t після випуску. 

Використаємо формулу Столла (теорема паритету опціонів) для

( )
( )

( )
,

S t S t z
dt dz

S t t t
µ σ µ

∂ ∂ ∂
= + ⇒ = +

∂ ∂

0 0

0

; ;
S S

S t S
S t

∂ ∂
= ∂ =

∂

153

; ;



встановлення співвідношення між премією за опціон на купівлю і
премією за опціон на продаж:

P = C + Ee–St – S,

де S — ціна у період виплати премії.
Щоб довести справедливість цього співвідношення, наведемо ре'

зультати двох експериментів.
1. Нехай куплено опціон на продаж, за який заплатили суму P

одиниць, і одночасно куплено акцію за ціною S. Якщо ціна в момент
використання опціону перевищує Е, збережемо акцію, якщо ні —
продамо її, отримавши Е.

2. Нехай придбано опціон на купівлю, за який заплатили суму С
одиниць, а вкладено суму Ee–St у безризикові цінні папери (папери,
що не спричинять втрат або ці втрати будуть такі, що ними можна
знехтувати).

Якщо ціна перевищує Е, можна продати безризикові цінні папери
незначні (з урахуванням росту), отримавши суму Е. Потім, викорис'
товуючи опціон, можна придбати акцію або ж у протилежному разі —
залишити собі суму Е.

Незалежно від зміни цін обидва варіанти дій приведуть до одного
й того самого результату, тобто обидва вклади еквівалентні:

P + S = C + Ee–St,

що й доводить формулу приросту опціонів. 
Аналогічно можна показати, як визначається премія за випуск

опціонів на продаж і опціонів на купівлю.
1. Опціон на купівлю товару буде продано з премією С і одночас'

но куплено акцію за ціною S. Вкладення коштів у дану операцію
становить

S – C.

2. Випустимо опціон на продаж товару з премією Р і вкладемо
Ee–St у безризикові цінні папери. Вкладення коштів у дану операцію
становить

Ee–St – P.

Обидва варіанти рівноцінні, бо, якщо S(t) > E, той, хто випускає
опціон, нічого не отримає, а якщо S(t) ≤ E — збереже акцію. Більш
складним є обчислення премії за будь'який опціон.

Ураховуючи співвідношення
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формула для розрахунку премії С за ціни S у момент випуску
оціона з терміном виконання t матиме вигляд

C(S,t) = SW(d1) – Ee–StW(d2).

де SW(d1) — математичне сподівання коштів, спрямованих на прид'
бання акцій;

Незважаючи на певну складність цієї формули, вона широко вико'
ристовується на практиці. Зауважимо, що в ній не застосовується ве'
личина очікуваного зростання S, а лише темп зростання її дисперсії.

,
S

dt dz
S

µ σ
∂

= +
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ïîêàçíèê³â åôåêòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã

Економічна ефективність визначається як співвідношення ре'
зультатів діяльності і витрат на їх одержання. Збільшення цього
співвідношення свідчить про зростання ефективності. Визначаю'
чи ефективність банківської системи як складової іституціально'
го сектора “фінансові корпорації” системи національних рахунків,
за ефект беруть величину відповідної доданої вартості, що розра'
ховується як різниця між сумою отриманих відсотків, за винят'
ком виплачених відсотків, з одного боку, і проміжним споживан'
ням у вигляді поточних витрат на придбання товарів і послуг —
з іншого.

У цьому разі ефективність визначається як відношення
ефекту до поточних витрат. Вона є основою визначення рейтингу
банків.

Аналіз ефективності діяльності окремих банків здійснюється ди'
ференційовано з урахуванням інтересів її суб’єктів.

Завдання аналізу ефективності банківської діяльності
1. Оцінка і порівняльний аналіз статики та динаміки часткових і

узагальнюючих показників ефективності згідно з наведеними групу'
ваннями.

156

Ðîçä³ë 7



157

Суб’єкти

банківської

діяльності

Основні категорії оцінки 

ефективності

банківської діяльності

Позичальники 1. Відсоткова ставка за позиками.
2. Умови отримання позики і платежу

Вкладники 1. Умови розміщення коштів.
2. Своєчасність виплат.
3. Пільги.
4. Фінансова стабільність банку.
5. Забезпеченість повернення коштів

Акціонери 1. Фінансова стабільність банку.
2. Рівень дивідендів

Управління банку 1. Ефективність роботи банку та його підрозділів
(прибутковість, ліквідність тощо).
2. Можливість управління роботою підрозділів банку,
ризиками окремих видів діяльності.
3. Рейтинг банку 

Центальний банк
(в Україні НБУ)

Додержання нормативів фінансового стану:

• ліквідності;

• платоспроможності;

• відрахувань до резервного фонду;

• використання кредитного портфеля;

• використання залучених коштів

Групування, за допомогою яких аналізується
ефективність банківської діяльності

Напрям аналізу Види групувань

Банківські операції 1. Пасивні операції.
2. Активні операції, у тому числі кредитна діяльність

Оцінювання результатів
діяльності

1. Ліквідність.
2. Платоспроможність.
3. Прибутковість.
4. Загальна (інтегральна) оцінка ефективності

Організаційна структура 1. Окремі регіональні установи банку (дирекції, відділення,
філії).
2. Види банківської діяльності (кредитна, інвестиційна,
зовнішньоекономічна, лізингова тощо)



2. Аналіз впливу ефективності окремих видів діяльності банку
(або його окремих установ) на середню ефективність діяльності бан'
ку загалом.

Якщо витрати складаються з:
• витрат праці (Вв.п) — витрат на працівників банку;
• витрат на основні засоби (Во.з) — витрат на утримання будівель та

устаткування;
• інших витрат (Bі),

ефективність банківської діяльності може бути обчислена за фор'
мулою

( )
Б.Д

В.П О.З і

К або А, В, Е, Є, И
Е .

В В В
=

+ +
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Система абсолютних показників для розрахунку
ефективності банківської діяльності

Вихідні показники Шифр показника Формула розрахунку

Відсотковий дохід А

Відсоткові витрати Б

Чистий відсотковий дохід В А – Б

Інші операційні доходи
(збитки)

Г

Операційні витрати Д

Валовий операційний дохід
(збитки)

Е В + Г

Чистий операційний дохід
(збитки) до сплати податків

Є Е – Д

Неопераційні доходи Ж

Неопераційні витрати З

Чистий дохід (збитки) до
сплати податків з ураху'
ванням неопераційних до'
ходів і витрат

И Є + Ж – З

Податки І

Чистий дохід (збитки) після
сплати податків

К И – І



Також обчислюють часткові показники ефективності.
1. Ефективність витрат праці

2. Ефективність використання основних засобів (утримання
будівель і устаткування)

3. Ефективність інших витрат

Водночас для розрахунку ефективності використовуються такі
групи показників:

• ліквідності;
• платоспроможності;
• прибутковості;
• інші:
• ефективність витрат праці

• рентабельність операційної діяльності — розраховується за кре'
дитами загалом і за короткостроковими та довгостроковими
кредитами зокрема)

• віддача статутного фонду 

• віддача всіх фондів 

К
 ;

Обсяг статутного фонду

Є
 ;

Обсяг наданих кредитів

К
 ;

Середня кількість працівників

І.В
І

Д
Е .

В
=

О.З
О.З

Д
Е .

В
=

В.П
В.П

Д
Е .

В
=
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• рентабельність витрат 

• використання фондів 

• співвідношення наданих кредитів і фондів 

• віддача акціонерного капіталу

• прибутковість активів

• мультиплікатор акціонерного капіталу

Останній характеризує співвідношення обсягу розміщених
коштів банку та акціонерного капіталу. Взаємозв’язок між показни'
ками такий:

ROE = ROA · EM.

Сумарні активи
 ;

Акціонерний капітал
EM =

Прибуток
 ;

Сумарні активи
ROA =

Прибуток
 ;

Акціонерний капітал
ROE =

Обсяг наданих коштів
 ;

Обсяг фондів

Обсяг вкладених коштів
 ;

Обсяг фондів

К
 ;

Обсяг поточних витрат

К
 ;

Середній обсяг фонду
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7.2. Àíàë³ç åôåêòó òà åôåêòèâíîñò³
ðèíêó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã

Для аналізу ефекту та ефективності ринку банківських послуг
найчастіше використовують такі методи.

1. Для аналізу динаміки середнього рівня ефективності ( ) —
індекси середніх величин: 
• змінного складу

• фіксованого складу (вплив на динаміку середнього рівня ефек'
тивності зміни ефективності в окремих підрозділах банку)

• структурних зрушень (вплив на динаміку середнього рівня ефек'
тивності змін у розподілі витрат по підрозділах банку)

2. Для визначення додаткового ефекту за рахунок більш ефектив'
ного використання витрат (економії ресурсів і поточних витрат) —
факторний аналіз, який дає змогу оцінити вплив зміни:
• ресурсів

(РС1 – РС0)Ід;

• поточних витрат

(Впот1
– Впот0

)Ід;

• капіталу банку

(К1 – К0)Ід,

де Ід — індекс динаміки доходу банку.

0 1С.З

0 0

 .
E

E d
I

E d
=

∑

1 1Ф.С

0 1

 ;
E

E d
I

E d
=

∑

11 1З.С

00 0

 ;
E

E d E
I

E d E
= =

∑

E
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Від’ємний результат розрахунку свідчить про відносну економію,
а додатний — про перевитрати: 
• ефективності 

∆ДЕ = (Е1 – Е0)К1,

• витрат (капіталу) 

∆ДК = (К1 – К0)Е0.

3. Для розрахунку впливу на динаміку прибутковості акціонер'
ного капіталу (ROE) пов’язаних з ним величин — метод ланцюгових
підстановок. Динаміка ROE за рахунок вимог обох факторів визна'
чається за такими формулами:

а) відносна зміна

б) абсолютний розмір зміни 

∆1 = ROE1 – ROE0 = ROA1 · EM1 – ROA0 · EM0.

У тому числі: 
• за рахунок динаміки ROA
а) відносна зміна

б) абсолютна зміна

∆2 = ROA0 · EM1 – ROA0 · EM0 ;

• за рахунок динаміки ЕМ
а) відносна зміна

б) абсолютна зміна

( )
0 1

0 0

;ROE EM

ROA EM
I

ROA EM

⋅
=

⋅

( )
1 1

0 1

;ROE ROA

ROA EM
I

ROA EM

⋅
=

⋅

1 1

0 0

;ROE

ROA EM
I

ROA EM

⋅
=

⋅
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∆3 = ROA0 · EM1 – ROA0 · EM0 .

Взаємозв’язок між показниками:

IROE = IROA · IEM .

4. Роль окремих факторів у підвищенні ефективності банківської
діяльності визначається за допомогою виробничої функції:

Д = A0KαLβ ,

де К — капітал банку; L — чисельність зайнятих (витрати праці); α і
β — коефіцієнти, що характеризують залежність обсягу та динаміки
доходів банку від обсягів і динаміки факторів банківської діяльності
К і L (α характеризує приріст доходу банку на одиницю зміни К при
фіксованому L; β — приріст доходу банку на одиницю зміни L при
фіксованому К). Зі збільшенням К і L у n разів Д збільшується в 
nα + β разів.

Якщо:
(α + β ) > 1 — зростання доходу випереджає зростання факторів

діяльності. Це свідчить про наявність інтенсивних
джерел зростання результатів банківської діяль'
ності;

(α + β ) = 1 — зростання доходу відбувається в міру зростання
факторів діяльності. Це екстенсивний шлях роз'
витку;

(α + β ) < 1 — дохід банку зростає повільніше, ніж фактори
банківської діяльності. Зменшується сумарна ефек'
тивність банківських ресурсів, що порушує нор'
мальні умови функціонування банку.

Збільшення економічної ефективності банківської діяльності
тісно пов’язане із соціальною ефективністю. Остання характери'
зується ступенем задоволення потреб суб’єктів банківської діяль'
ності. Важливими показниками підвищення соціально'економічної
ефективності є розширення позицій банку на ринку банківських
послуг.

На основі інформації про ефективність, зокрема про розподіл
банківських установ за рейтингом, можна виявити кількісні
взаємозв’язки, що характеризують стан і ефективність банківської
діяльності. Як приклад можна навести взаємозв’язки, з одного боку,
між рейтингом як інтегральною оцінкою, а з іншого — між система'
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ми показників економічних нормативів, оцінних показників діяль'
ності або окремими найважливішими показниками, такими як се'
редній рівень ризику кредитного портфеля тощо. Це дає змогу
оцінити силу впливу цих показників на рейтинг, що є важливою
складовою інформаційного забезпечення управління банківською
діяльністю.

На цій основі формуються критерії й будуються моделі, що
відображають механізм формування рейтингу окремих банківських
установ під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середо'
вища. У моделях виокремлюються ті змінні, які можуть бути
об’єктом як урядового регулювання, так і регулювання на рівні се'
редовища. 

Впливаючи на значення цих змінних, державні органи можуть
зробити екзогенні змінні такими, що відповідають заздалегідь пе'
редбачуваним цільовим величинам. У результаті елементи системи
рейтингування утворюють систему показників, на основі яких
оцінюють перспективи розвитку банківської діяльності і пов’язаних
з нею аспектів розвитку економіки загалом. При цьому розв’язують'
ся три проблеми. По'перше, оцінюється рівень досягнення постав'
лених перед державою і банківською сферою цілей на базі наявних
ресурсів; по'друге, поєднуються завдання і способи їх розв’язання в
часі; по'третє, поставлені завдання розв’язуються в найкращий
спосіб.

Велике значення має складання рейтингів не лише річних, а й
внутрішньорічних, зокрема місячних і квартальних. Їх використову'
ють для аналізу поточного стану банківської діяльності, а також
складання прогнозу на майбутнє. Зокрема, це стосується аналізу ди'
наміки стабільності розподілу банків за рейтингом, процесу санацій
тощо. Наявність внутрішньорічних даних про коливання рейтингу
та його складників дає змогу розподілити та проаналізувати ди'
наміку за основними компонентами — основною тенденцією, се'
зонністю тощо.

Крім того, наявність подібних даних розширює можливості не
лише прогнозу, а й оцінювання ефективності окремих заходів, кори'
гування прийнятих програм, дає змогу розкрити механізм форму'
вання рейтингу під впливом основних факторів, а також взаємодію
окремих елементів банківської системи на їх рівнях управління. 
З цією метою поряд з інтегральною рейтинговою оцінкою на основі
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всієї сукупності показників доцільно будувати рейтинги за окремими
блоками — ліквідністю, платоспроможністю, прибутковістю, рівнем
ризику кредитного портфеля тощо.

Здійснення міжбанківських порівнянь рейтингу дає змогу визна'
чити рівень діяльності окремих банків порівняно з іншими фінансо'
вими організаціями у певному банківському середовищі, встановити
співвідношення ресурсів та їх використання, а також реальні можли'
вості банківської системи як фактора розвитку економіки загалом.
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Çàïèòàííÿ òà çàâäàííÿ
äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü

Контрольні питання

1. Роль ринку банківських послуг в економічному розвитку країни.
2. Склад і структура ринку банківських послуг.
3. Специфіка діяльності сегментів ринку банківських послуг.
4. Відмінність між даними та інформацією.
5. Інформаційне забезпечення ринку банківських послуг та його

значення.
6. Методичне забезпечення дослідження ринку банківських по'

слуг.
7. Відмінність аналізу кон’юнктури ринку банківських послуг та

аналізу кон’юнктури товарного ринку.
8. Методи прогнозування, які використовуються при дослідженні

ринку банківських послуг.
9. Які джерела інформації можуть бути використані в Україні для

дослідження ринку банківських послуг? У чому їх переваги та не'
доліки? 

10. Ринок грошей і його завдання.
11. Банки і банківський менеджмент.
12. Порівняльна оцінка елементів банківської системи.
13. Система показників, що використовується для порівняльних

оцінок  кредитної діяльності банків.
14. Рейтинги банків і методи ранжування.
15. Багатовимірна середня як підґрунтя для порівняльних оцінок у

банківській системі.
16. Визначення ціни кредиту.
17. У чому різниця між відсотковою і обліковою ставкою?
18. Від чого залежить розмір відсоткових грошей?
19. Якщо відсоткова ставка застосовується до однієї початкової суми

і протягом всього строку, то це:
а) складні відсоткові ставки;
б) фіксовані ставки;
в) прості відсоткові ставки;
г) змінні прості відсоткові ставки. 

20. Що розуміють під нарощеною сумою позики:
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а) нараховані відсотки за користування позикою;
б) приєднання відсотків до суми, яка має бути виплачена напри'

кінці строку позики;
в) первісна сума позики разом з нарахованими відсотками

наприкінці строку;
г) правильної відповіді немає. 

21. Чому нарахування складних відсотків при довготермінових
фінансово'кредитних операціях вигідніше кредитору, ніж нара'
хування простих відсотків?

22. Яка ставка називається номінальною?
23. Для чого використовується ефективна відсоткова ставка?
24. Множина розподілених у часі платежів називається:

а) фінансовою рентою;
б) ануїтетом;
в) потоком платежів;
г) усе викладене. 

25. У чому недоліки системи CEMEL і як їх виправити?
26. Що може бути базою розрахунку змінного відсотка?
27. Чим відрізняється спред від маржі?
28. Наведіть приклади відмінностей кредитних угод, які вплинуть на

рівень відсоткової ставки.
29. Обґрунтуйте необхідність дотримання критеріїв при оцінюванні

фінансових коефіцієнтів.
30. Що може використовуватись як вага при розрахунку інтеграль'

ної оцінки надійності кредитопошукача за допомогою багато'
вимірної середньої зваженої?

31. Які показники і чому використовуються для оцінювання ризиків
на ринку банківських послуг?

32. Відмінності інструментів ринку банківських послуг для інвесторів. 
33. Обґрунтуйте вибір форми інвестування.
34. Аналіз кон’юнктури ринку цінних паперів.
35. Особливості визначення дисконтної ставки на ринку цінних па'

перів.
36. Методи прогнозування цін на цінні папери.
37. Портфель цінних паперів та вимоги до його формування.
38. Аналіз співзалежності кон'юнктури ринку окремих цінних папе'

рів при формуванні портфеля цінних паперів.
39. Оцінка інвестиційної привабливості емітента.
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40. Чому встановлення рівня дисконтної ставки є найважливішою
проблемою в аналізі ринку банківських послуг?

41. Переваги і недоліки фінансування за рахунок акцій та облі'
гацій.

42. Переваги і недоліки технічного та фундаментального аналізу.
43. Якої інформації потребують різні типи інвесторів?
44. Як і чому може змінюватися оцінка інвестиційної привабливості?
45. Як диверсифікація зменшує ризик?
46. Чому ринок є мірою недиверсифікованого ризику?
47. Чому існують відмінності між реальними (розрахунковими) та

ринковими цінами цінних паперів?
48. Ризики ринку банківських послуг.
49. Шляхи зменшення ризиків і методи управління ними.
50. Ступені ризиків ринку банківських послуг і надійність їх кіль'

кісної оцінки.
51. Методи оцінювання ризиків ринку банківських послуг.
52. Який взаємозв'язок критеріїв дохідності та надійності у фінансо'

вих операціях?
53. Як виконати прогнозування фінансових ризиків? Порівняйте

умови і якість прогнозування з використанням різних методів.
54. Переваги та недоліки окремих форм хеджування ризиків.
55. Відсотковий ризик позичальника та управління ним.
56. Форвардні контракти і їх використання для зменшення ризиків

кредитного ринку.
57. Ф’ючерсні біржі як один із засобів страхування фінансових конт'

рактів.
58. Роль методів прогнозування в управлінні ризиками фінансового

ринку.
59. Чи може уряд вплинути на фінансові ризики?
60. Чому за рівних умов одні суб'єкти ринку банківських послуг от'

римують прибутки, а інші — мають збитки?

Завдання

1. Визначте суму, яка буде наприкінці п’ятирічного періоду на ра'
хунку в банку, якщо на депозит наприкінці кожного періоду вносять
по 200 грн. Банк нараховує відсотки за ставкою 10 % річних.

2. Визначте суму, яка буде наприкінці п'ятирічного періоду на ра'
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хунку в банку, якщо на депозит наприкінці кожного місяця роблять'
ся внески. Загальна сума надходжень протягом року становить 200
грн. Банк нараховує відсотки за ставкою 10 % річних.

3. На рахунок банку щомісячно робляться внески по 100 грн.
Банк нараховує 12 % річних за ставкою складних відсотків. Не'
обхідно знайти суму, яка буде нагромаджена на рахунку через 5
років, якщо банк нараховує відсотки щоквартально.

4. Видано кредит у сумі 1000 грн на 2 роки під 5 % річних. Визнач'
те відсоток, який отримує кредитор, і суму, яку боржник виплатить
наприкінці строку.

5. Визначте, яку суму видасть кредитор, і суму дисконту, якщо че'
рез три місяці з моменту видачі кредиту боржник сплатить кредитору
1025 грн. Кредит надано під 10 % річних.

6. Визначте, яку облікову ставку застосував банк, заплативши
1240 грн під час обліку векселя, викупна ціна якого 1300 грн. Термін
платежу за векселем — через 4 місяці.

7. Кредит надано в сумі 1000 грн. Відсоткова ставка — 10 % річних.
Нараховуються прості відсотки. Наприкінці строку боржник поверне
суму в розмірі 1040 грн. Визначте, на який строк буде надано цей кредит.

8. Кредит надано в сумі 1000 грн на 5 років за складною
відсотковою ставкою 10 % річних. Визначте, яку суму має повернути
боржник наприкінці строку позики.

9. Відсоткову ставку за позикою визначено на рівні 8,5 % плюс
надбавка 0,5 відсоткових пункти в перші два роки, 0,75 відсоткових
пункти в наступні три роки.

10. Кредит надано в розмірі 1000 грн на 5 років під 12 % річних.
Відсотки на суму боргу нараховуються щомісячно. Визначте величи'
ну боргу наприкінці строку позики.

11. Визначте, яку суму треба покласти на рахунок у банк, який на'
раховує 10 % річних за складною відсотковою ставкою, щоб через 
5 років отримати суму 1000 грн.

13. За даними про показники роботи чотирьох фірм однієї галузі,
які розташовані в одному регіоні, обрати  найпривабливішу з них
для інвестування в її ЦП (табл. 1).
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Примітки: 1) позику отримано на 5 років під 8 % із щорічним погашен'
ням рівних сум; 2) ставка податку на прибуток — 40 %; 3) норма аморти'
заційних відрахувань — 20 %.

14. За даними про продаж акцій чотирьох фірм протягом року
обчислити:

• середньорічну ціну продажу акцій,
• коефіцієнт варіації цін акцій протягом року.

Використовуючи результати розрахунків, зробіть висновок про
те, для якої з акцій більш вигідне співвідношення ризику та дохід'
ності (табл. 2).

15. Акції однієї з фірм, яка має β = 1,2, продаються на фондовій
біржі за 50 грн. За поточний рік по них було сплачено дивіденд 2,5 грн.
Розраховуючи на стабільний розвиток фірми, очікується, що через
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Показник
Одиниця

вимірювання
Фірма

А B C D
Ціна продукції грн/шт. 24,55 24,68 24,84 21,36

Обсяг виробництва тис. шт. 1000 900 1450 1200

Постійні витрати тис. грн 3580 3060 3560 3490

Змінні витрати грн/шт. 19,50 19,80 20,00 19,10

Обсяг емісії простих акцій тис. шт. 700 300 600 400

Позика тис. грн 3700 2400 3600 2600

Поточні активи, з них:
дебіторська заборгованість

тис. грн
тис. грн

3180
2450

2890
2220

4250
3460

3600
2780

Поточні пасиви, з них:
кредиторська заборгова'
ність

тис. грн
тис. грн

2700
2300

2800
2000

4300
3600

3800
3000

Таблиця 1

Фірма
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал

Продано
Середня

ціна 
Продано

Середня
ціна

Продано
Середня

ціна
Продано

Середня
ціна 

А 20 10 30 12 40 14 10 16

B 30 20 70 24 90 28 10 32

C 40 15 50 17 60 19 150 21

D 100 12 80 18 70 24 150 30

Таблиця 2



рік акція коштуватиме 54 грн. Якщо сьогодні безпечна ставка фондо'
вого ринку становитиме 7 %, а його дохідність 13 %, то чи запланува'
ли б ви купівлю цієї акції через рік?

16. У балансі фірми наведено такі дані:
• позика — 500 тис. грн;
• акціонерний капітал — 1,0 млн. грн.

Обчисліть СВСК, якщо вартість акційного капіталу становить
10,0 %, а вартість позиченого капіталу — 12,0 %. Визначте рівень
СВСК, необхідний для фінансування у плановому році проекту
вартістю 1,0 млн. грн (двома способами).

Комплексне контрольне завдання

Після завершення звітного періоду фірма, що перебуває на 
ІІІ стадії (стадії зрілості) життєвого циклу, отримала 2 млн. грн чис'
того доходу (тобто доходу після сплати відсотків і податків). 

Збори акціонерів постановили:
1) половину цієї суми виплатити у вигляді дивідендів за акціями;
2) половину (нерозподілений прибуток) через відсутність не'

обхідності розширювати та вдосконалювати власне виробництво
продати на фінансовому ринку.

Фінансовому менеджерові фірми доручено провести цю опе'
рацію так, щоб за рік одержати прибуток, не менший ніж його отри'
мує фірма від власного бізнесу, де за звітний рік прибутковість
капіталу становила 6 %.

Щоб зменшити ризик, фінансовий менеджер вирішує:
• половину суми — 500 тис. грн — покласти на депозитний рахунок

у надійний банк;
• половину — 500 тис. грн — витратити на придбання акцій від'

повідного емітента.
На ринку грошей діють вісім банків, результати діяльності яких

за звітний рік наведено в табл. 3.
Середня дохідність фондового ринку за звітний рік становила 5 %.

Емітентів, які мають коефіцієнт β−1,2 (тобто акції яких мають до'
хідність 6 %), — шість фірм. Обсяг продажу та ціни акцій цих фірм
протягом звітного року подано в табл. 4. На наступний рік ці фірми
планують удосконалювати виробництво, що потребує додаткових
інвестицій, які вони збираються отримати через нову емісію ЦП.
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Виходячи з цього фінансовий менеджер повинен проаналізувати
ситуацію на ринку грошей та на фондовому ринку і відповісти на
такі питання:

1) який банк з точки зору надійності обрати для відкриття депо'
зитного рахунка;

2) яка фірма більш надійна для інвестування з точки зору:
а) стабільності поведінки цін на ЦП;
б)фінансового стану (необхідні для цієї оцінки показники на'

ведено в табл. 5);
3) для більш надійної фірми (визначеної в п. 2б) упровадження

якого проекту (див. дані в табл. 6) буде найефективнішим;
4) якою буде дивідендна віддача акцій зазначеної вище фірми в

разі впровадження проекту (відібраного в п. 3);
5) якого дивідендного доходу можна очікувати в разі купівлі

акцій фірми на суму 500 тис. грн.
Примітки: 1) рівень безпечної ставки 3 %; 2) відсоток за депози'

тами 5 %.
Чи виконає фінансовий менеджер у такий спосіб доручення

акціонерів?
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Дані для проведення розрахунків
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Таблиця 3
Основні показники діяльності банків за звітний рік, тис. грн

Показник 1 2 3 4 5 6 7 8

І. Баланс станом на 31.12.03 р.

Активи 42983 17221 23915 87491 35337 9229 32546 54725
з них:
1) кредити, за яки'
ми розрахунки
проводилися з по'
рушеннями тер'
мінів не більше 
3 місяців

2342 1734 873 7431 2026 256 1915 2534

2) кредити, за яки'
ми платежі не над'
ходили

1011 826 378 1646 1317 173 517 612 

3) кредити фір'
мам, що збанкру'
тували

626 414 291 796 2944 450 812 549 

4) готівка 1318 688 646 1767 672 378 1035 949 

5) кореспондент'
ські рахунки

6870 2411 2152 6824 2901 1670 3719 4535 

6) резерви на по'
гашення збитків
за кредитами

–481 –288 –1530 –2370 –567 –140 –615 –819

Пасиви 42983 17221 23915 87491 35337 9229 32546 54725 
з них:
1) акціонерний ка'
пітал

2500 920 720 1750 1175 842 1900 2100 

2) нерозподіле'
ний прибуток

2274 689 263 1069 1558 46 1724 1342 

3) ощадні вклади 5656 2583 2152 15486 4291 1430 4812 5129 

4) термінові вклади 4642 1894 3827 4812 8186 933 3915 2111 

ІІ. Звіт про прибутки та збитки за 2003 р.

Прибуток після
сплати податків

946 436 184 1067 843 6 654 352 

Довідково: ІІІ. Баланс станом на 31.12.02

Активи 37654 13246 15744 69746 31244 5546 28154 49853 



Примітка. Позику надано під 8 %; ставка податку на прибуток становить
40 %; норма амортизації — 10 %.
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Таблиця 5
Основні показники діяльності фірм за звітний рік

Показник
Одиниці

вимірювання
А B C D E F

1. Ціна продукції грн за шт. 24,55 24,68 24,74 23,36 26,95 24,27 

2. Обсяг виробленої
продукції

тис. шт. 1000 900 1450 1200 800 1500 

3. Постійні витрати тис. грн 3580 3060 3560 3190 3850 3780 

4. Змінні витрати грн за шт. 19,50 19,80 20,00 19,10 20,50 20,30 

5. Обсяг емісії прос'
тих акцій

тис. шт. 70 30 60 40 20 50 

6. Позика тис. грн 3700 2400 3000 2600 2500 3500 
7. Обладнання і майно тис. грн 8750 7910 12000 8415 7200 14675 

8. Поточні активи,
у тому числі:
дебіторська заборгова'
ність;
товарно'матеріальні
запаси

тис. грн

тис. грн

тис. грн

3180 

2450

730 

2890

2220

670 

4250

3460

790 

3600

2780

820 

2800

2150

650 

4480

3640

840 

9. Поточні пасиви,
з них:
кредиторська забор'
гованість

тис. грн

тис. грн

2700

2300 

2800

2000 

4000

3600 

3500

3000 

2500

2000 

3950

3200 

Таблиця 4
Показники торгівлі акціями в 2003 році

Фірма
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал За рік

у цілому
продано

Продано Ціна Продано Ціна Продано Ціна Продано Ціна

А 20 10 30 12 40 14 10 16 100

B 30 20 70 24 90 28 10 32 200
C 40 15 50 17 60 19 150 21 300
D 100 12 80 18 70 24 150 30 400
E 120 24 160 30 120 36 100 40 500
F 150 30 150 28 150 24 150 36 600



Примітка. Термін упровадження проектів — 1 рік.
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Таблиця 6
Проекти варіантів планів інвестування 

(для зменшення змінних витрат на 20 %), тис. грн

Показник І ІІ ІІІ ІV V VІ

Інвестиції 1850 1350 1500 1150 1100 1000

Постійні витрати 4500 4400 4300 4600 4700 5000
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ÒÅÐÌ³ÍÎËÎÃ³÷ÍÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ

Абсолютна економія витрат — різниця між фактичними і базови'
ми витратами.

Актив — частина бухгалтерського балансу, яка характеризує
склад, розміщення і використання коштів, згрупованих за їх еко'
номічним значенням у процесі відтворення.

Активи безризикові — мають оцінку "0" при розрахунку ак'
тивів банку, зважених за ризиком: готівка, державні цінні папери,
дорогоцінні метали, позики, гарантовані  центральною владою,
тощо.

Активи високоліквідні — кошти та активи, які можуть бути легко
трансформовані у наявні кошти.

Активи робочі — кошти на кореспондентському рахунку, у касі,
вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані
кредити, інші кошти та інші активи, що дають прибуток банку.

Активи фінансові — вкладання коштів банку в позики, кредити,
цінні папери, валютні цінності тощо.

Активні операції банків — фінансові операції з розміщення
коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій банку
належать: надання кредитів та позик, придбання цінних паперів,
вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові
операції, операції з векселями та інші банківські операції.

Акція — цінний папір без обмеження терміну обігу, який:
• засвідчує частку, яка надається власникові в статутному капіталі

акціонерного товариства;
• підтверджує членство в акціонерному товаристві та право брати

участь в управлінні ним;
• надає право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів;
• надає право на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонер'

ного товариства.
Андерайтер — особа, яка бере на себе зобов’язання з первинного

розподілу випуску цінний паперів на умовах гарантування його пов'
ного чи часткового придбання.

Ануїтет (фінансова рента) — інвестиція, дохід за якою сплачуєть'
ся на регулярних засадах, через фіксовані інтервали, протягом пев'
ного періоду часу.
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Базельська домовленість — міжнародна домовленість керівників
провідних комерційних банків світу щодо банківського нагляду, за'
конодавства, правил, регулятивних норм, процедур.

Банківський кредит — надається банками в грошовій формі
підприємствам, населенню й державі.

Банківські ресурси — сукупність коштів, які перебувають у роз'
порядженні банку і використовуються ним для здійснення кредит'
них та інших активних операцій. Поділяються на власні та залучені.
Власні кошти банку включають статутний, резервний та інші фонди
банку, а також нерозподілений прибуток.

Банки універсальні — банки, що мають мінімальні обмеження що'
до операцій, які мають право виконувати: кредитна діяльність, розра'
хунково'касове обслуговування, інвестиційна діяльність, страхові
операції, пряме вкладання в капітал нефінансових компаній тощо.

Безвідсотковий дохід — доходи, отримувані банками від опе'
рацій, не пов’язаних з наданням позик під відсоток, тобто: доходи та
комісія за послуги клієнтам банку, доходи від операцій з цінними па'
перами, доходи від операцій з валютами, доходи від лізингових і
факторингових операцій. 

Валюта недооцінена — валюта, яка має штучно занижений
обмінний курс щодо інших валют порівняно з тим, який склався б у
вільних ринкових умовах.

Валютна позиція відкрита — позиція, яка виникає в разі
робіжності активів у певній валюті та пасивів у тій самій валюті.

Валютна позиція закрита — позиція, яка виникає за умови рівно'
ваги активів і пасивів, виражених в одній валюті, з урахуванням по'
забалансових операцій.

Вартість майбутня — вартість здійснених зараз інвестицій через
певний проміжок часу.

Вексель — цінний папір, який задовольняє безумовне зобов’язання
векселедавця сплатити за настання обумовленого терміну певну суму
власникові векселя.

Витрати банку — загальна сума витрат із залучених коштів
клієнтів: оплата послуг, амортизаційні відрахування за основними
засобами, витрати на утримання апарату управління банку та інші
витрати.

Відносна економія — різниця між фактичними витратами і базо'
вими, скоригованими на динаміку ефекту.
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Відсоткова ставка — норма, що фіксує розмір плати за позикові
гроші. Являє собою відношення відсоткових грошей, які виплачу'
ються за фіксований відрізок часу, до величини позики. Відсоткова
ставка виконує функції вимірювача рівня дохідності банківських
операцій.

Відсоткова ставка базова банківська — використовується як
орієнтир при встановленні відсоткових ставок для певних позик
(облікова ставка Нацбанку, відсоткова ставка ЛІБОР тощо). 

Відсоткова ставка реальна — номінальна відсоткова ставка, ско'
ригована на рівень інфляції.

Відсотковий дохід — дохід, що його отримує банк від позичаль'
ника як винагороду за надання кредитів фізичним і юридичним осо'
бам, міжбанківських кредитів, а також доходи за дисконтними опе'
раціями з векселями.

Відсоткові витрати — відсотки, сплачені за поточними та іншими
рахунками клієнтів, за депозитами та вкладами фізичних осіб.

Втрати банку — зменшення економічної вигоди за сукупністю
операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу, які призводять
або до 1) зменшення суми активів банківської установи без
відповідного зменшення суми її зобов’язань, або до 2) зменшення су'
ми зобов’язань банківської установи без відповідного збільшення су'
ми її активів.

ГЕП негативний — перевищення в балансі банку зобов’язань із
змінною відсотковою ставкою над сумою активів із змінною
відсотковою ставкою. 

ГЕП позитивний — перевищення в балансі банку суми активів із
змінною відсотковою ставкою над сумою зобов’язань із змінною
відсотковою ставкою.

Дані — масові системні кількісні характеристики соціально'еко'
номічних явищ і процесів.

Дисконт — перевищення номінальної вартості фінансового
інструменту над сумою коштів для його придбання.

Достатність капіталу — здатність банку захистити кредиторів і
вкладників від непередбачених збитків, яких може зазнати банк у
процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Доходи банку — грошові надходження, що формуються в резуль'
таті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та
інших видів діяльності банку.
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Економія витрат — показник ефективності використання витрат;
результат зниження питомих витрат, скорочення витрат і збитків то'
що.

Ефект — кінцевий результат діяльності, що характеризується об'
сягом матеріальних благ і послуг, якість та асортимент яких
відповідає потребам суспільства. Показниками ефекту є ВВП, ВНП,
ВНД, реалізована продукція, дохід, прибуток тощо.

Ефективність діяльності — характеризує співвідношення ефекту
і витрат на його отримання.

Зобов’язання — зобов’язання юридичної чи фізичної особи щодо
погашення заборгованості, яке є вимогою до активів даної особи.

Заборгованість довгострокова — заборгованість терміном понад
5 років.

Залучені кошти — кошти на поточних, депозитних та інших ра'
хунках банківських клієнтів, кошти, отримані від інших кредиторів,
і кредити, отримані від інших банків.

Інвестиції — усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які
вкладені в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у ре'
зультаті чого створюється дохід (прибуток) або досягається соціаль'
ний ефект.

Інвестиційна банківська діяльність — діяльність з обслуговуван'
ня та гарантування первинного розподілу цінних паперів  

Інструменти фінансові —  фінансові продукти, що використову'
ються для перерозподілу фінансових ресурсів: депозити, позики,
цінні папери,  страхові поліси тощо.

Інформація — результат збирання та обробки даних, що має
відповідне аналітичне призначення, а саме виявлення, моделювання
та прогнозування закономірностей масових процесів.

Інформаційне забезпечення — сукупність відомостей про явища та
процеси суспільного життя, які орієнтовані на певних користувачів.

Інформації розкриття — необхідна законодавча вимога у
відносинах між банком та його клієнтами, що забезпечує “про'
зорість” дій.

Комерційний кредит — надається одним підприємством іншому
у вигляді продажу товару з відстроченням платежу.

Кон’юнктура ринку — характеристика співвідношень, що скла'
лися на сегментах ринку та на ринку загалом, між попитом, пропо'
зицією, цінами, з урахуванням тенденцій і закономірностей, які зу'
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мовили сучасний стан ринку.
Кредит — економічні відносини, що виникають між кредитором і

позичальником, з приводу одержання останнім позики у грошовій
або товарній формі на умовах повернення в певний строк і зі спла'
тою відсотка.

Кредити класифіковані — позики, класифіковані органами
банківського нагляду відповідно до офіційно прийнятої системи
рейтингу та класифікації позик.

Кредитний відсоток — сума, яка виплачується позичальником
кредитору за користування позиченими коштами відповідно до вста'
новленої відсоткової ставки.

Кредитний ризик — ризик несплати позичальником основного
боргу і відсотків, що належать кредитору.

Кредиторська заборгованість — поточні зобов’язання пози'
чальника.

Кредитоспроможність — система умов, яка визначає спро'
можність підприємства залучати позикові кошти і повертати їх у
повному обсязі в передбачені строки і зі сплатою відсотків.

Купон — частина цінного паперу на пред’явника, яка дає право на
отримання відсотка, що сплачується регулярно.

Ліквідність (банк.) — обсяг активів комерційних банків, у формі
коштів або у вигляді зобов’язань (депозитних сертифікатів, коротко'
строкових депозитів, банківських акцептів), які легко перетворити
на ліквідні кошти.

Маржа (в оцінці забезпечення кредиту) — різниця між ринковою
вартістю забезпечення і власне розміром кредиту.

Нагляд банківський — організується з метою забезпечити
стійкість банків, їх розумну та обережну поведінку  для підтримки
довіри клієнтів.

Наростання відсотків — процес збільшення суми грошей у зв’яз'
ку з приєднанням відсотків до суми боргу (капіталізація відсотків).

Невідсоткові витрати — комісія за послуги банкам за кореспон'
дентськими відносинами, поштово'телеграфні витрати за опе'
раціями клієнтів, матеріальні витрати за розрахунковим і касовим
обслуговуванням, витрати за виготовлення бланків, чеків, кви'
танцій, з маркетингу і реклами.

Обіг кредиту — показник, що характеризує швидкість обігу кредиту.
Облігація — цінний папір, який засвідчує внесок її власником
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коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власнику
її номінальну вартість у застережений термін разом зі сплатою
фіксованих відсотків.

Операційний прибуток (збиток) — прибуток, створений на основі
відсоткових доходів за позиками, за винятком сплачених відсотків.

Операційні витрати — сума відсоткових і невідсоткових опе'
раційних витрат.

Опціон — 1) домовленість на право купівлі цінного паперу за пев'
ну ціну протягом контрактного періоду; 2) вимоги додаткового за'
безпечення або дострокового погашення позики в разі зміни
кон’юнктури ринку. 

Ощадні (депозитні) сертифікати — свідоцтво банку про депону'
вання в нього вкладником коштів на певну суму, які через певний
час він може отримати разом з відсотками.

Пасивні операції банків — операції, за допомогою яких банки
формують свої ресурси для здійснення активних операцій.

Період нарахування відсотків — інтервал часу, до якого відно'
ситься відсоткова ставка.

Позиція довга — у ній перебуває учасник торгівельної угоди,
який придбав більше цінних паперів, ніж продав.

Показник — мiра, тобто єднiсть якiсного i кiлькiсного вiдобра'
ження певної властивостi соцiально'економiчного явища чи проце'
су.

Посередники фінансові — фінансові інститути, які здійснюють
фінансове посередництво (комерційні банки, ощадні інститути,
інвестиційні компанії, фондові біржі тощо).

Потік платежів — множина розподілених у часі платежів — ви'
плат і надходжень.

Прибуток банку — перевищення доходів над витратами банку.
Прибуток від неопераційної діяльності — різниця між прибут'

ком, одержаним в результаті формування доходів з комісії, плати за
доставку цінностей, обслуговування рахунків, штрафи отримані
тощо, і витратами по забезпеченню функціональної діяльності банку
(витрати на утримання апарату управління, господарські витрати,
амортизаційні витрати, ремонт основних засобів), а також інші вит'
рати (виплачена комісія, штрафи сплачені, поштово'телеграфні та
інші витрати).

Прибуток від операцій з цінними паперами — різниця між до'

182



ходами від операцій з цінними паперами і витратами на їх
здійснення.

Портфель банківський — складається з портфеля кредитного,
портфеля цінних паперів, портфеля готівки, іноземної валюти,
інших портфелів банку.

Рахунок позиковий — рахунок, на якому установи банку обліко'
вують кредити, що їх одержали позичальники.

Рейтингова система — система з метою ранжирування банків з
урахуванням їх відповідності певним критеріям діяльності.

Рейтингова система кредитна — оцінка кредитної позиції пози'
чальника через виставлення йому рейтингових оцінок.

Резерви загальні — резерви, які створює банк для відшкодування
майбутніх можливих втрат.

Резервні вимоги — вимоги Нацбанку до комерційних банків що'
до резервування певної частки залучених грошових  ресурсів на
спеціальних рахунках у Нацбанку.

Рівень прибутковості — відсоткове відношення суми одержаного
прибутку до доходу, витрат, активів, капіталу тощо.

Ризик — кошти, які може додатково отримати або втратити інвес'
тор у процесі реалізації рішення через невизначеність і кон'
фліктність умов цієї реалізації.

Ризик кредитний — можлива втрата або додаткове отримання
коштів внаслідок надання кредиту через невизначеність і
конфліктність умов кредитування і використання кредитних ре'
сурсів.

Ризик8менеджмент — управління обігом коштів банку на основі
оцінки ризиків, пов’язаних з політикою бізнесу, зовнішнім середови'
щем, певними господарськими операціями, видами вкладених
коштів і залученими ресурсами. 

Ризик несистемний — ризик втрати активів, пов’язаний з певним
емітентом, у зв’язку зі змінами умов і результатів його діяльності, які
не залежать від кон’юнктури ринку. 

Ризик систематичний — ризик втрати активів, не пов’язаний з
певним емітентом, загальноринковий, недиверсифікований. 

Ризик системний — ризик втрат у зв’язку з неплатежами одного
чи кількох найбільших позичальників банку через їх незадовільний
фінансовий стан.

Ринок фінансовий — ринок, на якому відбувається перерозподіл
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фінансових ресурсів через фінансових посередників: ринок капіталів
і грошовий ринок.

Ринок цінних паперів вторинний — ринок, на якому обертаються
емітовані раніше на первинному ринку цінні папери. 

Ринок цінних паперів первинний — ринок перших і повторних
емісій цінних паперів, на якому здійснюється їх початковий розподіл
серед інвесторів.

Ризик відсотковий — пов’язаний з можливими втратами
внаслідок зміни ринкового рівня відсоткових ставок.

Ризики чисті — ризики, які можуть призвести лише до втрат та
збитків.

Регулювання банків — система обмежень, яка накладається на
банки з метою забезпечити їх стійкість, розумну і обережну по'
ведінку та захист інтересів вкладників. 

Сегментування ринку — один із прийомів маркетингу, який по'
лягає у виокремленні із загального ринкового простору окремих сег'
ментних ринків з метою їх аналізу та планування діяльності на них,
що має свою специфіку. 

Спот (поставка цінних паперів на умовах "спот") — негайна
поставка цінностей одразу після підписання угоди, протягом вста'
новленого для розрахунків періоду, з негайною оплатою угоди по'
купцем. 

Спред — 1) фондова арбітражна угода — отримання прибутку
внаслідок різниці між курсами покупки та продажу; 2) різниця між
доходами від активів і вартістю залучених фондів.

Ставка облікова — ставка, за якою Нацбанк надає позики ко'
мерційним банкам.

Структура доходів — характеристика доходів банку залежно від
джерел надходження з урахуванням фактичного впливу.

Трансакція — одинична банківська дія, яка зумовлює зміни в
стані рахунків банку і потребує реєстрації в інформаційній системі
банку.

Факторний аналіз динаміки доходу — кількісне визначення ролі
окремих факторів у формуванні доходу за певний проміжок часу.

Фінансова політика — політика уряду щодо податків, бюджету,
валютно'фінансових відносин, цінних паперів, ринку страхових пос'
луг. Метою є регулювання фінансової системи та вплив через фінан'
сову сферу на стан і розвиток виробництва.
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Фінансових інститутів дерегуляція — зменшення державного
контролю та розширення впливу ринку на фінансові інститути.

Фінансування довгострокове — надання коштів для реалізації
проекту терміном понад 5 років.

Форвардна угода — угода про купівлю'продаж у майбутньому
фінансових активів, яка не є стандартизованою і підписується поза
біржею.

Хеджування — техніка зменшення фінансових ризиків за допо'
могою таких фінансових інструментів, як опціони, ф’ючерси, відсот'
кові свопи тощо.

Цінний папір — грошовий документ, який:
1) засвідчує право володіння або відношення позики;
2) встановлює відносини між особою, яка його випустила, і влас'

ником;
3) передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів

(або відсотків);
4) передбачає можливість передачі грошових та інших прав ін'

шим особам.
Цінний папір фондовий — багаторазово бере участь в операціях

на фондовому ринку, має особливості ціноутворення та специфічні
якості — привабливість, надійність, дохідність, які змінюються за'
лежно від:
• фінансового стану емітента;
• відношення утримувача цінного паперу до емітента; 
• стану фондового ринку.

Цінні папери інвестиційні — цінні папери високої якості, які мають
високий рейтинг і рекомендуються для інвестування. 

Цінні папери ліквідні — цінні папери, які можна швидко і у ве'
ликій кількості продати за малого коливання їх курсової вартості та
за невизначних витрат.
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