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ВСТУП

Банки — невіддільна ланка сучасної економіки. Вони акумулю-
ють тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб, спрямову-
ючи їх у галузі економіки, де коштів не вистачає. Таким чином,
банки перерозподіляють кошти, підтримуючи певний баланс в еко-
номіці.

Однією з базових дисциплін, пов’язаних з вивченням банків-
ської діяльності, є дисципліна “Банківські операції”, для опануван-
ня якої і створено цей навчальний посібник.

У посібнику розглядаються як основні операції і послуги, які
здійснюють комерційні банки, так і нетрадиційні, які в цей момент
дають банкам невеликі (за питомою вагою) доходи, але є перспек-
тивними і активно розвиваються, що забезпечує банкам можли-
вості для конкуренції.

Навчальний посібник забезпечений матеріалами для закріплен-
ня та перевірки теоретичних знань студентів, а також формування
певних практичних навичок. Кожний розділ посібника містить те-
оретичний матеріал, який включає елемент наочності (велику
кількість рисунків, схем, таблиць), і приклади розв’язання основних
типів завдань. Наприкінці кожного розділу подано посилання на
відповідні джерела зі списку літератури, наведеного в кінці посібни-
ка, а також тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичних
положень і завдання для поглиблення знань та набуття навичок їх
практичного  використання.

Пропонований посібник призначений для підготовки бака-
лаврів, спеціалістів і магістрів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.

Автор щиро вдячний рецензентам Л. М. Кіндрацькій і Г. І. Жи-
гайло за підтримку й цінні поради, які надали можливість покра-
щити матеріал посібника, а також О. Я. Рогановій за надані схеми
роботи кас банку.
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Розділ 1

СТВОРЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО

Б А Н К У

1.1. Види, операції і послуги комерційних банків

Згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність”
банк — це юридична особа, яка має виключне право на підставі
ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності
такі операції:

• залучати як вклади грошові кошти фізичних та юридичних
осіб;

• розміщувати кошти вкладів фізичних та юридичних осіб від
власного імені, на власних умовах та на власний ризик;

• відкривати і вести банківські рахунки фізичних та юридич-
них осіб.

Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах.
У широкому розумінні комерційний банк — це будь-який банк,

що функціонує на другому після центрального банку рівні бан-
ківської системи. У вузькому розумінні комерційний банк — це банк,
що виконує певний комплекс базових банківських операцій вик-
лючно з метою одержання максимального прибутку.

Світовою практикою вироблено два принципи побудови комер-
ційних банків:

• сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним
видом операцій або сектором грошового ринку;

• універсальності, тобто без жодних обмежень щодо діяльності
банків на грошовому ринку.

В умовах ринкової економіки банки класифікують за низкою оз-
нак (рис. 1.1).
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КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ

за наявністю
філій

багатофіліальні

безфіліальні

Рис. 1.1. Класифікація банків

акціонерні товариства

товариства з обмеженою відповідальністю

кооперативні банки

за органі-
заційно-
правовою
формою

За колом
виконуваних
операцій

спеціалізовані — обмежуються невеликим колом операцій або
функціонують у вузькому секторі ринку, або обслуговують
окремі галузі економіки. Половина активів становлять активи
одного типу. Різновиди:
• ощадні (половина пасивів — вклади фізичних осіб);
• інвестиційні;
• іпотечні;
• розрахункові (клірингові)

універсальні —  здійснюють широкий спектр банківських
операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та
галузей економіки

за терито-
ріальним

масштабом

міжрегіональні

регіональні — функціонують у межах одного регіону

такі, що функціонують у національному масштабі

за масшта-
бами

операцій

роздрібні — акумулюють кошти багатьох клієнтів, невеликі за
обсягом, потребують розвиненої інфраструктури

оптові — обслуговують незначну кількість великих клієнтів,
залучаючи ресурси на фінансовому ринку

за формою
власності

державні — весь статутний капітал належить державі:
• експортно-імпортні;
• ощадні

приватні

кооперативні:
• місцеві (у межах області) — мінімальна кількість учасників
повинна становити 50 осіб;

• центральний — учасниками є місцеві кооперативні банки
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Згідно із законодавством України державним є банк, весь ста-
тутний капітал якого належить державі. Державний банк засно-
вується за рішенням Кабінету Міністрів України. У разі прийняття
рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй
акцій (паїв) державний банк втрачає свій статус. В Україні функці-
онують два державних банки: експортно-імпортний та ощадний.

Банківська система України складається з Національного банку
України (НБУ) та інших банків, що створені й діють на території
України відповідно до національного законодавства.

В Законі України “Про банки і банківську діяльність” особлива
увага приділяється економічній самостійності комерційних банків.
Згідно з відповідними положеннями цього Закону банки мають
право самостійно користуватися та розпоряджатися майном, що
перебуває в їх власності. При цьому держава і НБУ не відповіда-
ють за зобов’язаннями банків, а банки, у свою чергу, не відповіда-
ють за зобов’язаннями держави і НБУ, якщо інше не передбачено
законом або договором.

Органам державної влади і органам місцевого самоврядуван-
ня забороняється в будь-який спосіб впливати на керівництво  чи
працівників банків при виконанні ними службових обов’язків
або втручатись у діяльність банків, за винятком  випадків,
передбачених законом. Шкода, заподіяна будь-якому банку через
таке втручання, підлягає відшкодуванню в порядку, визначено-
му законом.

Зазначені у визначенні поняття комерційного банку в Законі
України “Про банки і банківську діяльність” операції і послуги є
основними, обов’язковими і суто банківськими. Однак банки у
процесі діяльності виконують значно ширше коло операцій і послуг.

З позицій економічної теорії необхідно чітко розмежовувати опе-
рації і послуги банків.

У процесі своєї діяльності банк, як і будь-який інший суб’єкт гос-
подарювання, має справу з накопиченою і доданою вартістю.

Для банків накопичена вартість — це кошти, які банк акумулює
для здійснення діяльності. Додана вартість створюється працівни-
ками банку — це процентні доходи, комісії, дисконти, курсові
різниці.

З огляду на викладене банківські операції — це комплекс упо-
рядкованих дій банку, що потребують руху накопиченої вартості
(пов’язані із залученням або розміщенням ресурсів).
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Банківські послуги — це комплекс упорядкованих, пов’язаних з
обслуговуванням (клієнтів або безпосередньо банку) дій банку, що
не потребують руху накопиченої вартості, а пов’язані лише з рухом
доданої вартості.

Операції і послуги банків класифікують за низкою ознак
(рис. 1.2).

Розглянемо детальніше найважливіші напрями класифікації.
Пасивні операції і послуги банку пов’язані з формуванням його

ресурсів, є витратними, тобто за їх результатами банк покриває
видатки (рис. 1.3).

Рис. 1.2. Класифікація операцій і послуг комерційних банків

за рівнем оплати платні

безоплатні

за суб’єктами
банкам та іншим фінансовим установам

суб’єктам господарської діяльності

фізичним особам

за специфікою банківської
діяльності

традиційні

нетрадиційні

за функціональним
призначенням

пасивні

активні (продукти)

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ
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Пасивні операції і послуги банку поділяють за напрямами:
1) формування власного капіталу;
2) залучення коштів (депозитні);
3) запозичення  коштів (операції на міжбанківському ринку,

емісія боргових цінних паперів).
Активні операції і послуги банку пов’язані з розміщенням ре-

сурсів для одержання доходу і забезпечення ліквідності. За анало-
гією з матеріальним виробництвом  активні операції і послуги мож-
на назвати банківськими продуктами.

Розрізняють такі банківські продукти (рис. 1.4):
• банківські операції (наприклад, у разі неповернення кредиту

банк втрачає і суму наданого кредиту — накопичену
вартість, і процентні доходи за користування кредитом — до-
дану вартість);

• банківські послуги (наприклад, у разі несплати комісії за на-
дання консультації банк втрачає лише комісійний дохід (до-
дану вартість); при наданні послуг залучені кошти не вико-
ристовуються);

• змішані банківські продукти (наприклад, надання гарантій,
поручительств, продаж опціонів).

ПАСИВНІ  БАНКІВСЬКІ  ОПЕРАЦІЇ  І  ПОСЛУГИ

Рис. 1.3. Класифікація пасивних операцій і послуг банку

Операції

комплекс упорядкованих дій
банку, пов’язаних з формуванням
його ресурсів (створенням накопи-
ченої вартості) та використанням
створеної доданої вартості

Послуги

комплекс упорядкованих дій банку,
пов’язаних безпосередньо з його
обслуговуванням, що не зумовлює
змін накопиченої вартості
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1.2. Організаційна структура банку
і механізми управління ним

Організаційна структура банку подібна до інших підприєм-
ницьких структур і регламентується законами України “Про гос-
подарські товариства”, “Про банки і банківську діяльність” та ін.
Приклад такої структури наведений на рис. 1.5.

Діяльність банків, як і інших господарських товариств, ба-
зується на корпоративно-нормативних актах, до яких належать
установчий договір і статут. У цих актах обов’язковими є такі
дані:

• вид товариства;
• предмет і мета діяльності;
• склад засновників та учасників;
• назва та місцезнаходження;
• розмір і порядок створення статутного капіталу;
• порядок розподілу прибутку;
• склад і компетенція органів управління;

АКТИВНІ  БАНКІВСЬКІ  ПРОДУКТИ

Банківські операції
Змішані банківські

продукти Банківські послуги

комплекс упорядкова-
них дій банку, пов’яза-
них з використанням
його ресурсів, що
передбачає певний
ризик втрати накопиче-
ної і доданої вартості

у процесі їх надання пра-
цівниками банку ство-
рюється додана вартість
без додаткового від-
чуження та використан-
ня накопиченої вартості,
однак вони призводять
до прихованих ризиків,
притаманних банківсь-
ким операціям

комплекс упорядкова-
них, пов’язаних з обслу-
говуванням клієнтів дій
банку, у процесі здійс-
нення яких працівника-
ми банку створюється
додана вартість без до-
даткового відчуження
накопиченої вартості
і посилення ризику
втрати активів

Рис. 1.4. Класифікація банківських продуктів
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БАНКУ

Фінансово-
економічне
управління

Управління
обліку та
звітності

Управління
внутрішнього

аудиту

Управління
забезпечення
діяльності
банку

Відділ аналізу і прогнозування

Відділ економічних нормативів

Відділ планування

Відділ безпеки

Юридичний відділ

Відділ роботи з персоналом

Відділ інформатизації
і автоматизації

Адміністративно-
господарський відділ

Рис. 1.5. Приклад організаційної структури банку

Збори акціонерів Рада банку Правління банку

Казначейство

Управління активно-
пасивними операціями

Операційно-розрахун-
кове управління

Відділ міжбанківських
операцій

Відділи корпоративно-
го бізнесу:
• відділ кредитування;
• відділ цінних паперів;
• відділ депозитів

Відділи приватного
бізнесу:
• кредитний відділ
• вкладний відділ

Відділ рахунків
у національній валюті

Відділ рахунків
в іноземній валюті

Відділ платіжних
систем та міжбанків-
ських розрахунків

Відділ касових
операцій

Управління
валютними
операціями

Відділ дилінгових
операцій

Відділ
неторговельних
операцій
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• порядок змін установчих документів;
• порядок ліквідації чи реорганізації.
В управлінні банком беруть участь такі органи (рис. 1.6):
• вищі;
• виконавчі;
• контролюючі.

Найвищим органом банку є збори акціонерів (для акціонерних
товариств) або учасників (для товариств з обмеженою від-
повідальністю та кооперативних банків); їх функції такі:

• здійснюють загальне управління діяльністю банку;
• визначають мету і стратегію розвитку банку;
• ухвалюють статут і зміни до нього;
• визначають розмір статутного капіталу та його зміну;
• затверджують звітність;
• розподіляють прибуток;
• приймають найрізноманітніші рішення (наприклад, про

відкриття філій, купівлю власних акцій, затвердження угод
на певну, як правило, значну суму).

Загальне управління діяльністю банку здійснює рада банку (спо-
стережна), яка контролює діяльність правління банку, а також ви-
конує інші функції, делеговані загальними зборами.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

виконавчівищі контролюючі

Збори акціонерів
(учасників)

Рада банку
(спостережна)

Правління банку
(рада директорів)

Ревізійна комісія

Внутрішній аудит

Рис. 1.6. Органи управління банком
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Виконавчим органом банку є правління (для акціонерних то-
вариств) або дирекція (для товариств з обмеженою відповідальні-
стю), або інший орган, передбачений статутом. Правління вирішує
питання, пов’язані з поточною діяльністю банку, крім тих, що на-
лежать до компетенції загальних зборів і ради банку. Очолює
правління голова, який має заступників (менеджерів, що очолюють
структурні підрозділи банку). Голова правління персонально
відповідає перед акціонерами за результати діяльності банку.

У деяких банках запроваджена посада президента. При цьому
повноваження розподіляються між ним і головою правління. Як
правило, президент розглядає й вирішує стратегічні питання роз-
витку банку, а оперативну роботу виконує голова правління.

Контролюючим органом банку є ревізійна комісія, яка скла-
дається з членів — акціонерів або учасників банку. Комісія пере-
віряє фінансово-господарську діяльність правління за дорученням
загальних зборів, ради або акціонерів, що володіють у сукупності
понад 10 % голосів, її засідання проводяться в разі потреби, але не
рідше одного разу на рік. Комісія складає висновки щодо звітності
банку, без яких загальні збори не мають права затверджувати цю
звітність.

Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
• наглядає за поточною діяльністю банку;
• контролює дотримання законів, нормативно-правових актів

НБУ та рішень органів управління банку;
• перевіряє результати поточної діяльності банку;
• аналізує інформацію про діяльність банку, професійну

діяльність його працівників;
• надає спостережній раді висновки та вносить пропозиції за

результатами перевірок.

1.3. Порядок реєстрації комерційного банку

Комерційний банк вважається створеним і набирає статусу
юридичної особи з моменту його реєстрації НБУ в Державному
реєстрі банків.

Учасниками банку можуть бути:
• юридичні та фізичні особи;
• резиденти та нерезиденти;
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• держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноваже-
них ним органів.

Власники зі значною часткою участі в банку повинні мати без-
доганну ділову репутацію і задовільний фінансовий стан.

Учасниками банку не можуть бути:
• юридичні особи, в яких банк має значну участь;
• об’єднання громадян;
• релігійні та благодійні організації;
• юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх влас-

ників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи
здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції
банків.

Клієнтами кооперативного банку можуть бути тільки його
учасники.

Статутний капітал банку формується та збільшується вик-
лючно шляхом грошових внесків учасників банку. Ці внески учас-
ники роблять так:

• резиденти України — у гривнях;
• нерезиденти — юридичні особи, фізичні особи-іноземці — в

іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.
Кошти можуть перераховуватись юридичними та фізичними

особами лише з власних поточних рахунків у безготівковій формі
або вноситися фізичними особами в готівковій формі.

Статутний капітал банку не повинен формуватися за рахунок
коштів, джерела походження яких не підтверджені. Забороняється
використовувати  для формування статутного капіталу банку бюд-
жетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, а
також банківські метали.

Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали
один одного та зустрічні інвестиції у статутні капітали їх учас-
ників.

Якщо банк створюється у формі акціонерного товариства, до
ініціації процедури реєстрації має здійснитися підписка на акції.
Згідно із Законом України “Про господарські товариства” у по-
відомленні про відкриття підписки зазначається термін, протягом
якого підпискою необхідно покрити не менше 60 % акцій. Підписка
на кожний окремий пакет акцій вважається здійсненою, якщо май-
бутнім акціонером первісно було внесено не менше 10 % вартості
акцій.
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Приклад 1.1. Оголошений статутний фонд майбутнього банку
становить 20 млн грн. На цю суму здійснено емісію відповідної
кількості акцій.  На момент закінчення терміну підписки нею було
покрито акцій на суму 13 млн грн. Отже, випуск акцій вважається
таким, що відбувся, а акціонерне товариство створеним.

Порядок реєстрації комерційного банку показаний на рис. 1.7.
На час реєстрації банку мінімальний розмір його статутного ка-

піталу повинен бути повністю сплачений і становити:
• для місцевого кооперативного банку, що діє в межах однієї

області, — щонайменше 1 млн євро;
• для банку, що функціонує в межах однієї області (регіональ-

них банків), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотеч-
них, — щонайменше 3 млн євро;

• для банків (міжрегіональних), що здійснюють діяльність на
всій території України, у тому числі спеціалізованих інвести-
ційних, розрахункових (клірингових), ощадних та іпотеч-
них, центрального кооперативного, — щонайменше 5 млн
євро.

Уповноважені засновниками банку особи подають до терито-
ріального управління НБУ для державної реєстрації визначений
законодавством пакет документів.

Після цього в тижневий термін з дати подання документів для
державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа по-
дає до територіального управління НБУ заяву про відкриття нако-
пичувального рахунка для формування статутного капіталу. На
підставі цих документів та заяви територіальне управління НБУ
відкриває накопичувальний рахунок, де акумулюються кошти
статутного капіталу банку (кожний із засновників вносить визна-
чену установчими документами частку статутного фонду).

Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням  банку в
місячний термін з дати отримання від банку повного пакета доку-
ментів готує висновок, який обов’язково повинен містити:

• загальну оцінку фінансового стану банку;
• оцінку щодо платоспроможності та ділової репутації учас-

ників банку, що братимуть у банку істотну участь;
• відомості про наявність приміщення, придатного для розмі-

щення банку і облаштування касового вузла;
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• характеристику, що стосується ділової репутації та професій-
ної придатності голови правління банку (ради директорів) та
його заступників, членів спостережної ради, головного бух-
галтера та його заступників;

• висновок про відповідність  установчих документів банку ви-
могам чинного законодавства України.

Повний пакет документів, а також висновок територіального
управління НБУ подаються до НБУ, де приймається рішення про
державну реєстрацію банку або про відмову в реєстрації не пізніше
як за три місяці з дати подання повного пакета документів.

Протягом трьох робочих днів після прийняття НБУ відповідного
рішення банку видається свідоцтво про державну реєстрацію і ро-
биться відповідний запис у Державному реєстрі банків.

Національний банк України може відмовити банку в реєстрації
з таких причин:

• порушення порядку створення банку;
• невідповідності  потрібних для реєстрації банку установчих

документів вимогам чинного законодавства України;
• подання неповного пакета документів або невідповідності

поданого пакета вимогам чинного законодавства Украї-
ни;

• незадовільного фінансового стану принаймні одного із за-
сновників, які беруть істотну участь у банку;

• відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного із
власників істотної участі в банку;

• професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової
репутації голови та/або членів правління (ради директорів),
головного бухгалтера банку.

Для того щоб правильно зібрати пакет документів для держав-
ної реєстрації, важливо глибоко усвідомлювати сутність поняття
“істотна участь”, оскільки власники цієї участі повинні подати ус-
тановчі документи та фінансову звітність для їх включення у пакет
документів.
Істотна участь — це пряме або опосередковане самостійне або

спільно з іншими особами володіння щонайменше 10 % статутного
капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) банку чи неза-
лежна від формального володіння можливість вирішального впли-
ву на керівництво  чи діяльність банку.
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Приклад 1.2. Дані про участь трьох фірм у статутному капіталі
комерційного банку “Зоря” наведено схематично.

Як бачимо, фірма А не бере безпосередньо  істотної участі в бан-
ку (5 % капіталу). Однак вона володіє 35 % капіталу фірми Б і 50 %
капіталу фірми В. Опосередковано  фірма А володіє такою часткою
капіталу банку “Зоря”:

0,35 ⋅ 20 % + 0,50 ⋅ 10 % = 7 % + 5 % = 12 %.
Отже, загалом (безпосередньо  і опосередковано) фірма А володіє

5 % + 12 % = 17 % капіталу банку “Зоря”, тобто бере в ньому істот-
ну участь.

Зареєстровані НБУ комерційні банки можуть відкривати різні
підпорядковані  установи.
Філія банку — це банківська установа, яка не є юридичною

oсoбoю, діє на підставі окремого положення, від імені головного
банку і здійснює банківські операції на підставі наданого банком
дозволу в межах отриманих банком банківської ліцензії та письмо-
вого дозволу. Операції філії банку повинні відображатися на ок-
ремому балансі. Філія може самостійно брати участь у системі
міжбанківських електронних розрахунків і мати окремий
кореспондентський рахунок або працювати за консолідованим
кореспондентським рахунком банку.
Представництво банку — це установа банку, яка не є юри-

дичною особою, діє на підставі окремого положення, від імені го-
ловного банку і фінансується ним, не має права здійснювати
банківські операції. Банк відкриває представництвам  поточні ра-
хунки .
Територіальне відокремлене безбалансове відділення — це уста-

нова банку, що створюється на балансі головного банку або його

Статутний капітал банку “Зоря”

Фірма Б Фірма В

Фірма А

20 % 10 %

35 % 50 %

50 %
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філій у межах однієї області й має право здійснювати банківські
операції тільки за дозволом, наданим головним банком.

Комерційні банки мають також право створювати банківські
об’єднання (рис. 1.8).

1.4. Ліцензування банківської діяльності
З метою підвищення надійності та стабільності банківської систе-

ми, забезпечення інтересів кредиторів і вкладників НБУ видає ко-
мерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.
Ліцензування — це порядок видачі комерційним банкам, які ма-

ють статус юридичної особи, дозволу на здійснення певних банків-
ських операцій.

Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після от-
римання банківської ліцензії.
Банківська ліцензія — документ, який видається НБУ в порядку

і на умовах, визначених законом, згідно з яким банки мають право
здійснювати банківську діяльність.

Рис. 1.8. Види банківських об’єднань

ВИДИ  ОБ’ЄДНАНЬ  БАНКІВ

Банківська  корпорація Банківська холдингова
група

Фінансова холдингова
група

Юридична особа (банк),
засновниками і акціоне-
рами якої можуть бути
виключно банки.
Створюється з метою
концентрації капіталу
банків — учасників
корпорації, збільшення
їх загальної ліквідності
та платоспроможності ,
забезпечення коорди-
нації і нагляду за їх
діяльністю

Банківське об’єднання,
що складається виключ-
но з банків. Материн-
ському банку холдинго-
вої групи повинно
належати не менше 50 %
акціонерного (пайового)
капіталу або голосів
кожного з учасників
групи, які є його
дочірніми банками

Банківське об’єднання,
що складається переваж-
но або виключно з уста-
нов, які надають фінан-
сові послуги. Серед цих
банків має бути щонай-
менше одна материнська
компанія — фінансова
установа, якій повинно
належати понад 50 %
акціонерного (пайового)
капіталу кожного з учас-
ників групи
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Без отримання банківської ліцензії комерційні банки не мають
права одночасно здійснювати діяльність із залучення вкладів та
інших коштів, що підлягають поверненню, і надання кредитів, а
також вести рахунки.

Філії банку здійснюють банківські та інші операції згідно з поло-
женням про філію, на підставі банківських ліцензій та отриманих
банками письмових дозволів і лише за умови наявності й у межах
наданого банком письмового дозволу.

На основі банківської ліцензії банки мають право здійснювати
такі основні банківські операції:

• приймати вклади (депозити) від юридичних і фізичних осіб;
• відкривати і вести поточні рахунки клієнтів і банків-корес-

пондентів;
• розміщувати залучені кошти від власного імені, на власних

умовах і на власний ризик.
За наявності банківської ліцензії банки мають право без отри-

мання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:
• надавати гарантії і поручительства;
• здійснювати факторинг;
• здійснювати лізинг;
• надавати послуги з відповідального зберігання і надання в

оренду сейфів;
• випускати, купувати, продавати і обслуговувати чеки, век-

селі та інші обігові платіжні інструменти;
• випускати банківські платіжні картки і здійснювати операції

з їх використанням;
• надавати консультаційні та інформаційні послуги щодо бан-

ківських операцій.
Банкам забороняється здійснювати діяльність у сфері матеріаль-

ного виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, юві-
лейних та інвестиційних монет) і страхування, крім виконання
функцій страхового посередника.

Національний банк України видає банку банківську ліцензію в
разі дотримання ним таких обов’язкових умов:

• на час звернення банку з клопотанням про видачу банківсь-
кої ліцензії його зареєстрований підписний капітал повністю
сплачений;

• банк має відповідне банківське обладнання, комп’ютерну
техніку, програмне забезпечення та комунікаційні засоби;
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• банк має приміщення, яке відповідає вимогам, передбаченим
нормативно-правовими актами Національного банку;

• у банку щонайменше три особи, які призначені членами пра-
вління (ради директорів) банку, мають відповідну освіту та
досвід, необхідний для управління банком;

• керівники банку мають бездоганну ділову репутацію.
Національний банк може відмовити у видачі банківської ліцен-

зії, якщо зазначені умови не виконані банком протягом одного року
з дати його державної реєстрації. У такому разі державна реєстра-
ція банку скасовується і банк ліквідується.

На основі банківської ліцензії та за умови отримання пись-
мового дозволу Національного банку банки мають право здійс-
нювати такі операції:

• з валютними цінностями:
– перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
– операції за дорученням клієнтів або від власного імені:

з інструментами грошового ринку;
з інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках;
з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

– довірче управління коштами за договорами з юридичними
та фізичними особами;

• із цінними паперами:
– емісія власних цінних паперів;
– організація купівлі та продажу цінних паперів за доручен-
ням клієнтів;

– здійснення операцій на ринку цінних паперів від власного
імені;

– довірче управління цінними паперами за договорами з
юридичними та фізичними особами;

– депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів влас-
ників іменних цінних паперів;

– інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
– випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та
іншої грошової лотереї.

Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видається бан-
ку за таких умов:

• банк має банківську ліцензію;
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• рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам
Національного банку;

• банк не є об’єктом застосування заходів впливу;
• банк подав план (бізнес-план) щодо певних видів операцій,

на право здійснення яких він бажає отримати письмовий
дозвіл;

• банк має достатні фінансові можливості для здійснення пев-
них видів діяльності;

• банк має підрозділи, які виконуватимуть відповідні  операції,
та їх керівників;

• у банку є відповідні комітети — кредитний, тарифний, з пи-
тань управління активами та пасивами і відповідні положен-
ня стосовно них;

• банк має внутрішні нормативні документи, що регламенту-
ють відповідні операції.

Але для отримання письмових дозволів на здійснення окремих
операцій (надання послуг) крім додержання загальних умов для
отримання банківської ліцензії НБУ встановлює також особливі ви-
моги, які стосуються:

• рівня регулятивного капіталу банку;
• відповідної кваліфікації працівників;
• відповідного строку діяльності банку;
• відповідних внутрішніх документів, що регламентують ту чи

іншу операцію;
• технічних умов;
• задовільної діяльності комерційного банку.

Приклад 1.3. Для отримання письмового дозволу на здійснення
операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентсь-
ких рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України
рівень регулятивного капіталу банку повинен відповідати вимогам
Національного банку і становити еквівалент  щонайменше 5 млн
євро.

Якщо банк, який має письмовий дозвіл, бажає розширити пе-
релік здійснюваних операцій, до нього обов’язково висуваються такі
вимоги:

• банк не повинен бути об’єктом застосування заходів впливу
протягом останніх шести місяців;
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• регулятивний капітал банку має відповідати вимогам чин-
них законодавчих актів України;

• фонди та резерви сформовані відповідно до вимог чинних за-
конодавчих актів України;

• у складі банку має бути підрозділ, який виконуватиме заз-
начені операції;

• у банку має бути внутрішнє положення, що регулює здійс-
нення цих операцій.

Література [1; 4; 19; 32; 42; 51; 66; 67; 70; 71; 101; 103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Виберіть правильне визначення терміна “активні банківські
операції”:

А) комплекс упорядкованих дій банку, пов’язаних з обслугову-
ванням клієнтів, у процесі яких створюється додана вартість
працівниками банку без додаткового відчуження накопиче-
ної вартості і без посилення ризику втрати активів;

Б ) комплекс упорядкованих дій банку, пов’язаних з викорис-
танням його ресурсів, які передбачають певний ризик втра-
ти накопиченої і доданої вартості;

В) комплекс упорядкованих дій банку, пов’язаних зі створен-
ням доданої вартості працівниками банку без додаткового
відчуження та використання накопиченої вартості, які пе-
редбачають приховані ризики;

Г ) комплекс упорядкованих дій банку, пов’язаних із залучен-
ням та використанням ресурсів банку, які передбачають пев-
ний ризик втрати накопиченої вартості.

2. Збори акціонерів банку є:
А) найвищим органом банку;
Б ) виконавчим органом банку;
В) органом, який здійснює загальне управління діяльністю банку;
Г ) контролюючим органом  банку.

3. Вкладниками комерційних банків можуть бути:
А) тільки громадяни України;
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Б ) громадяни України та іноземні громадяни;
В) громадяни України і особи без громадянства;
Г ) громадяни України, іноземні громадяни і особи без грома-

дянства.

4. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєст-
рації регіонального банку повинен становити:

А) 1 млн євро;
Б ) 3 млн євро;
В) 5 млн євро;
Г ) 10 млн євро.

5. Філія банку — це:
А) банківська  установа, яка не є юридичною  oсoбoю, діє на

підставі окремого положення , від імені головного банку і
здійснює банківські операції на підставі дозволу, наданого
банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та
письмового дозволу; операції філії банку мають відобража-
тися на окремому балансі;

Б ) установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі
окремого положення, від імені головного банку і ним фінан-
сується, не має права здійснювати банківські операції;

В) банківська установа, яка є юридичною oсoбoю, діє на під-
ставі окремого положення, від імені головного банку; опе-
рації філії банку мають відображатися в балансі банку;

Г ) установа банку, що створюється на балансі головного
банку в межах однієї області й має право здійснювати бан-
ківські операції тільки за дозволом, наданим головним бан-
ком.

6. Банки мають право здійснювати операції з валютними ціннос-
тями за умови отримання:

А) письмового дозволу;
Б ) банківської ліцензії без отримання письмового дозволу;
В) банківської ліцензії та за умови отримання письмового доз-

волу;
Г ) банківської ліцензії та за умови отримання письмового доз-

волу і виконання особливих умов.
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7. Виберіть правильне визначення терміна “пасивні операції”:
А) залучення коштів від юридичних і фізичних осіб з метою от-

римання прибутку й забезпечення ліквідності;
Б ) операції, внаслідок яких формуються власні банківських ре-

сурсів;
В) операції, внаслідок яких здійснюється формування банківські

ресурси;
Г ) операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів.

8. Державним вважається банк:
А) не менше 51 % статутного капіталу якого належить державі;
Б ) не менше 75 % статутного капіталу якого належить державі;
В) не менше 80 % статутного капіталу якого належить державі;
Г ) 100 % статутного капіталу якого належить державі.

9. Територіальне управління Національного банку за місцезна-
ходженням банку готує висновок у такий строк з дати отримання
від банку повного пакета документів:

А) 3 дні;
Б ) тиждень;
В) місяць;
Г ) 3 місяці.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.1. Оголошений статутний фонд майбутнього банку “Зірка”
становить 15 млн грн. На цю суму здійснено емісію відповідної
кількості акцій. На момент закінчення терміну підписки нею було
покрито акцій на суму 7 млн грн.

Визначити, чи можна вважати банк створеним.

1.2. Здійснюється підписка на акції майбутнього банку. У про-
спекті емісії зазначено, що статутний фонд буде створено за допо-
могою простих акцій номіналом 100 грн за одну акцію. У процесі
підписки 10 січня розглядалися такі заявки:

1) від фірми “Аластор” на придбання пакета кількістю 1500 акцій.
При цьому планується внесення первинної суми 100 тис. грн;

2) від І. П. Савченка на придбання 100 акцій. При цьому
10 січня він планує внести 900 грн;
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3) від ТОВ  “Марія” на придбання пакета  кількістю 10 тис .
акцій. У рахунок оплати акцій первинно планується внести
100 тис. грн.

Визначити, які з перелічених заявок можуть бути задоволені.

1.3. Відомі такі дані про участь у статутному капіталі банку
“Моріс”:

Визначити:

1) розмір загальної участі (у відсотках) фірми 2 у капіталі бан-
ку ;

2) власників істотної участі в капіталі банку “Моріс”.

1.4*. Відомі такі дані про участь у статутному капіталі банку
“Моріс”:

Визначити:

Капітал банку “Моріс”

Фірма 1 Фірма 2
 55 %

 10 % 3 %

Капітал банку “Моріс”

Фірма 2
 45 %

 6 % 7 %

Фірма 1

Фірма 3 Фірма 4
 50 %

30 %  25 %
 15 %

1) розмір загальної участі (у відсотках) фірм 2–4 у капіталі бан-
ку ;

2) власників істотної участі в капіталі банку “Моріс”.
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1.5. До територіального управління НБУ для реєстрації комер-
ційного банку надійшли такі документи:

заявка про реєстрацію банку;
установчий договір;
статут банку;
протокол установчих зборів;
бізнес-план;
копія звіту про результати підписки на акції;
договір про оренду приміщення терміном на два роки;
копії платіжних документів про сплату внесків до статутного

капіталу .
Визначити:
1) достатність документів для реєстрації комерційного банку;
2) яке рішення прийме територіальне управління НБУ  після

розгляду пакета документів.

1.6. До територіального управління НБУ надійшов повний па-
кет документів для реєстрації регіонального комерційного банку.
Копії платіжних документів про сплату внесків до статутного фон-
ду свідчать, що платежі здійснені в сумі 2 млн євро.

Визначити:
1) яке рішення може прийняти управління НБУ;
2) в яких випадках НБУ  може відмовити банку в державній

реєстрації.

1.7. До НБУ надійшло клопотання від комерційного банку про
видачу банківської ліцензії. Згідно з поданими документами вста-
новлено, що банк не забезпечений відповідно обладнаним при-
міщенням.

Зазначити:
1) яким буде рішення НБУ щодо надання банківської ліцензії;
2) дотримання яких умов надає банку право отримати банкі-

вську ліцензію.

1.8. До НБУ звернувся комерційний банк з клопотанням про
видачу письмового дозволу на здійснення операцій з валютними
цінностями. Підрозділ, який виконуватиме ці операції, створений;
внутрішнє положення, яке повинно регламентувати здійснення заз-
начених операцій, подане у вигляді проекту, який на момент по-
дання заявки не затверджений правлінням банку.
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Зазначити:
1) чи буде виданий комерційному банку письмовий дозвіл;
2) умови отримання письмового дозволу.

1.9. До НБУ звернувся комерційний банк з клопотанням про
видачу письмового дозволу на здійснення операцій з валютними
цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків
(нерезидентів) у грошовій одиниці України. Рівень регулятивного
капіталу банку — 4,5 млн євро. Пакет необхідних документів для
одержання дозволу наданий.

Зазначити:
1) дії НБУ щодо видачі дозволу;
2) за яких умов може бути отриманий письмовий дозвіл.

1.10. Визначити приналежність наведених далі банківських
продуктів до певного виду: банківська операція, банківська послу-
га, змішаний банківський продукт. Відповідь обґрунтувати.

1. Надання кредиту суб’єкту господарської діяльності.
2. Розрахунково-касове обслуговування.
3. Надання  гарантії.
4. Лізинг.
5. Консультація з питань оформлення угоди застави.
6. Відкриття акредитива (банк за дорученням клієнта зобов’я-

заний виконати платіж третій особі).
7. Купівля опціону (контракту, за яким банк купує право ку-

пити або продати стандартну кількість певного  активу за
певною ціною протягом певного періоду).

8. Видача чека (доручення здійснити перерахування коштів з
рахунка чекодавця на рахунок чекодержателя).

9. Видача векселя.
10. Купівля цінних паперів інших емітентів.
11. Оренда сейфів.
12. Продаж дорожніх чеків.
13. Видача готівки за платіжною карткою.
14. Андерайтинг (купівля в емітента цінних паперів і їх перепро-

даж інвестору).
15. Факторинг (придбання права вимоги на виконання зобов’я-

зань  у грошовій формі перед клієнтом банку; при цьому
банк перебирає  на себе  ризик виконання таких вимог і
прийняття платежів).
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16. Аваль векселя (відповідальність за його сплату).
17. Облік векселів (їх достроковий викуп за ціною нижче ціни

векселя).
18. Доміциляція векселя (його оплата в зазначеному (іншому від

місця видачі) місці платежу).
19. Прямі інвестиції (участь у статутних фондах інших юридич-

них осіб).
20. Інкасація (отримання, передання та виставлення для плате-

жу платіжного документа клієнта і подальший переказ кош-
тів на рахунок цього клієнта).

21. Продаж ювілейних монет.
22. Відповідальне зберігання цінностей.
23. Довірче управління коштами та цінними паперами клієнта

за угодою.
24. Депозитарна діяльність (зберігання та облік цінних паперів

клієнтів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів).
25. Обмін валюти.
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Розділ 2

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

2.1. Склад і структура ресурсів
комерційного банку

Банківські ресурси — це сукупність грошових коштів, що пере-
бувають у розпорядженні банків і використовуються ними для
здійснення активних та інших операцій. Операції, за допомогою
яких банки формують власні ресурси, називають пасивними. Кла-
сифікують банківські ресурси за різними ознаками (рис. 2.1).

Класифікацію коштів банку за джерелами утворення наведено
на рис. 2.2.
Власний капітал (кошти) банку являє собою грошові кошти, вне-

сені акціонерами (засновниками банку), а також кошти, утворені у
процесі діяльності банку (рис. 2.2).

Порівняно з підприємствами інших сфер діяльності власний ка-
пітал комерційного банку має незначну питому вагу у сукупному
капіталі (приблизно 8–10 %), тоді як власний капітал промислових
підприємств становить 40–60 %. Призначення власного капіталу
комерційних банків відрізняється від його призначення в інших сфе-
рах підприємництва . Якщо в останніх передбачається забезпечення
платоспроможності й виконання більшості оперативних функцій
підприємств та організацій, то власний капітал комерційного бан-
ку призначений насамперед для страхування інтересів вкладників і
меншою мірою — для фінансового забезпечення власної оператив-
ної діяльності.

Однією з вимог, яку висуває НБУ до комерційних банків, є
підвищення рівня капіталізації, що сприяє збільшенню рівня фінан-
сової стабільності й надійності банківської системи України зага-
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КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

за економічним
змістом

грошові заощадження населення,
що формуються в результаті
зменшення поточного особистого
споживання населення

кошти клієнтів на рахунках
банків

цінні папери випущені та ін.

власні кошти

кошти банків-
кореспондентів

міжбанківські
кредити

за можливістю
прогнозування
розмірів ресурсу

які піддаються безпосередньому прогнозуванню

які піддаються опосередкованому прогнозуванню

за місцем
мобілізації

мобілізовані безпосередньо комерційним банком

придбані в інших банках

за можливістю
використання

постійні

тимчасові

Рис. 2.1. Класифікація ресурсів банку

власні — статутний капітал, резервний фонд,
спеціальні фонди, нерозподілений прибуток,
субординований борг

залучені — кошти, які банк залучає на вклади
і депозити

запозичені — кошти, які банк залучає на недепо-
зитній основі на грошовому ринку

за джерелами
утворення
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лом. Розмір власного капіталу становить важливий фактор забезпе-
чення надійності функціонування банку і повинен перебувати під
контролем органів, що регулюють діяльність комерційних банків.

Отже, у світовій банківській практиці зовнішні зобов’язання бан-
ку групують за способом їх акумуляції (рис. 2.2):

• залучені кошти (депозити);
• запозичені (недепозитні) кошти.
Депозити (вклади) — це грошові кошти в готівковій або безго-

тівковій формі, національній або іноземній валюті, передані банку їх
власником або третьою особою за рахунок і за дорученням власни-
ка для зберігання на певних умовах.

Якщо банку для виконання активних операцій не вистачає
власних і залучених коштів, він користується запозиченими (недепо-
зитними) джерелами.

КЛАСИФІКАЦІЯ  РЕСУРСІВ  БАНКУ  ЗА  ДЖЕРЕЛАМИ  УТВОРЕННЯ

Власний капітал

статутний капітал

Зобов’язання

залучені запозичені

депозитні:
• до запитання;
• строкові;
• на визначений
строк

інші
(кредиторська
заборгованість)

міжбанківські  кредити:
• від НБУ;
• від інших вітчизняних
банків;

• на міжнародному
фінансовому ринку
(євроринок)

емісія боргових зобов’я-
зань (облігацій)

ринок комерційних
цінних паперів

позики небанківських
фінансових організацій

резервний фонд

спеціальні фонди

нерозподілений
прибуток

субординований
борг

Рис. 2.2. Класифікація ресурсів банку за джерелами утворення
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Запозичені (недепозитні) кошти — це грошові кошти, які банк от-
римує на грошовому ринку. Операції із запозичення називають ще
купівлею коштів.

Відмінності недепозитних джерел банківських ресурсів від депо-
зитних полягають у такому:

• недепозитні кошти  мають неперсональний характер, тобто
не асоціюються з конкретним клієнтом банку, а залучаються
на ринку на кореспондентській основі;

• ініціатива залучення запозичених коштів належить безпосе-
редньо банку.

Запозиченими ресурсами користуються переважно великі банки.
Оскільки зазвичай запозичуються великі суми, вважається, що такі
операції мають оптовий характер.

2.2. Формування власного капіталу банку

Розглянемо функції, які виконує власний капітал комерційного
банку .

Захисна функція. Власний капітал призначений насамперед для
страхування інтересів вкладників  і кредиторів банку, а також для
покриття поточних збитків від банківської діяльності. Нині це ос-
новна функція капіталу, оскільки в умовах, коли значна частина
ресурсів вкладається в ризикові активи (кредити і цінні папери),
навіть порівняно невеликі втрати можуть призвести до бан-
крутства банку.

Забезпечення оперативної діяльності. Це другорядна функція влас-
ного капіталу банку, що має значення на перших етапах діяльності
банку, коли за рахунок власного капіталу формується інфраструк-
тура і розгортається діяльність банку (фінансування, придбання ком-
п’ютерної та оргтехніки, будівництво (оренда) офісів та ін.).

Регулівна функція. Через фіксацію розміру власного капіталу
банку регулюючі органи впливають на його діяльність загалом.
Розмір власного капіталу банку, який є порогом допуску на
банківський ринок (мінімальний розмір статутного капіталу) і
регулятором розширення масштабів діяльності банку (прийняття
банком додаткових ризиків, без яких неможливо отримати додат-
кові прибутки), регулюючі органи ставлять у залежність від
адекватного нарощення капіталу.
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За джерелами і порядком формування капітал банку поділяється
на відповідні складові (див. рис. 2.2).

1. Статутний капітал банку. Формується з акціонерного або
приватного капіталу банку при організації нового банку шляхом
акумулювання внесків чи випуску і реалізації акцій. Емісія акцій як
форма створення і поповнення статутного капіталу банку регу-
люється законами України “Про господарські товариства” та “Про
цінні папери і фондову біржу”.

У банках, які мають статус відкритого акціонерного товариства
(ВАТ), статутний капітал формується шляхом відкритої підписки
на акції, у закритих акціонерних товариствах (ЗАТ) — шляхом
розподілу акцій між засновниками відповідно до їх частки у
статутному фонді.

Перший випуск акцій банку повинен повністю складатися з
простих акцій. Усі випуски акцій банків типу ВАТ підлягають реє-
страції в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринкy
(ДКЦПФР). При повторній емісії, яка може здійснюватись тільки
після повної оплати акціонерами акцій попередньої емісії, банки мо-
жуть випускати також привілейовані акції. Згідно із Законом Ук-
раїни “Про банки і банківську діяльність” наявність збитків у бан-
ку не є перешкодою для оголошення підписки на акції або паї бан-
ку і збільшення статутного капіталу банку.

Для реєстрації випуску акцій банк-емітент складає проспект
емісії. При першій емісії його готують засновники, при наступній —
правління банку. У проспекті емісії містяться дані про банк, його
фінансовий стан, попередні випуски цінних паперів. Проспект емісії
повинен бути затверджений незалежною аудиторською компанію.

2. Резервний фонд комерційного банку. Це грошові ресурси, що
резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат, по-
криття збитків від банківської діяльності, а також виплату диві-
дендів по привілейованих акціях у разі недостатності прибутку.
Наявність коштів у комерційного банку забезпечує його надій-
ність і стабільність, зменшує вірогідність його банкрутства. Розмі-
ри резервного фонду та щорічних внесків у нього встановлюються
зборами акціонерів і фіксуються в установчих документах, але не
можуть бути менші від 25 % регулятивного капіталу, а розмір
відрахувань — менший від 5 % чистого прибутку. Коли резервний
фонд досягає встановленого розміру, відрахування в нього при-
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пиняються. У разі використання коштів з резервного фонду від-
рахування від чистого прибутку на його формування поновлю-
ються.

3. Спеціальні фонди: основних засобів, переоцінки основних за-
собів та ін. Призначені для виробничого та соціального розвитку
банку. Порядок формування і використання коштів цих фондів
визначається статутними документами банку. Формуються ці фон-
ди за рахунок прибутку.

Елементом резервного капіталу банку є загальні резерви, при-
значені для покриття можливих збитків за операціями банку.
Відмінність загальних резервів від резервного фонду полягає в
тому, що вони мають конкретніше призначення. Наприклад, резерв
для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
банків створюється для покриття безнадійної заборгованості за по-
зичковими операціями.

4. Нерозподілений прибуток. Це джерело внутрішнього похо-
дження. Створюється як залишок прибутку після виплати дивіден-
дів, відрахувань до резервного та інших фондів. Оскільки розмір
усіх відрахувань (крім дивідендів) визначений наперед, залишок
нерозподіленого прибутку за минулий рік залежить переважно від
розміру дивідендів, які повинні сплачуватись акціонерам.

5. Субординований борг. Це звичайні незабезпечені боргові ка-
пітальні інструменти, які за умовами контракту не можуть бути ви-
лучені з банку раніше як за 5 років, а в разі банкрутства чи
ліквідації банку повертаються інвестору після погашення претензій
усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, включених у
капітал, не може перевищувати 50 % основного капіталу зі щоріч-
ним зменшенням на 20 % його первинної вартості протягом п’яти
останніх років угоди.

Розмір власного капіталу банк визначає самостійно, але з ура-
хуванням низки факторів:

• вимог НБУ до мінімального розміру статутного капіталу;
• характеру активних операцій. Наявність великої кількості

ризикових операцій потребує відносно більшого розміру
власного капіталу;

• специфіки клієнтури. За значної кількості невеликих вклад-
ників власних коштів потрібно менше, ніж за наявності вели-
ких вкладників.
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Приклад 2.1. Банк залучив від клієнта — юридичної особи депо-
зит на умовах субординованого  боргу в розмірі 5 млн грн терміном
з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2009 р. (на 6 років) з виплатою 7 %
річних. З дозволу НБУ борг у повному обсязі вважається субордино-
ваним і включається в додатковий капітал. Визначимо розмір субор-
динованого боргу, який включатиметься в додатковий капітал щоро-
ку протягом дії угоди між банком і юридичною особою.

Згідно із законом у розрахунок додаткового капіталу включаєть-
ся вартість субординованого  боргу зі щорічним зменшенням розміру
цих коштів на 20 % їх первинного розміру протягом останніх п’яти
років. Отже, банк може  враховувати цей депозит як субординова-
ний борг перші два роки в повному розмірі, а починаючи з третього
року депозит включається  в субординований борг зі зменшенням
вартості на 20 %. Визначаємо розмір субординованого  боргу за рока-
ми:

1-й рік (01.01.04–31.12.04) : 5 млн грн;
2-й рік (01.01.05–31.12.05) : 5 ⋅ 0,8 = 4 млн грн;
3-й рік (01.01.06–31.12.06) : 5  ⋅ 0,6 = 3 млн грн;
4-й рік (01.01.07–31.12.07) : 5 ⋅ 0,4 = 2 млн грн;
5-й рік (01.01.08–31.12.08) : 5 ⋅ 0,2 = 1 млн грн;
6-й рік (01.01.08–31.12.09) : 5 ⋅ 0 = 0, тобто субординований борг

не береться в розрахунок додаткового капіталу.

За здатністю змінюватися в обсязі капітал банку поділяється так
(рис. 2.3):

• основний (І рівня);
• додатковий (II рівня).
Реінвестованими називають дивіденди, спрямовані на збільшен-

ня статутного капіталу.
Емісійні різниці (емісійний дохід) — це сума перевищення до-

ходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску)
власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких
акцій (інших корпоративних прав).

Регулювання банківської діяльності НБУ за допомогою еконо-
мічних нормативів передбачає врахування при їх розрахунку
найбільш стійкої частини власного капіталу, яка найменше
піддається змінам і може гарантувати покриття негативних
наслідків різноманітних ризиків й забезпечення інтересів вклад-
ників, фінансової стійкості та стабільності діяльності банку. З цією
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Додатковий

КАПІТАЛ БАНКУ

Основний

Резерви під стандартну
заборгованість за кредитними
операціями

Результат переоцінки
статутного капіталу

Результат   переоцінки
основних засобів

Прибуток   поточного    року

Субординований борг

Розкриті  резерви

Емісійні різниці

Реінвестовані
дивіденди

Резервний фонд

Прибуток минулих
років

Статутний
капітал

(сплачений
 і зареєстрований)

Рис. 2.3. Розподіл капіталу банку за методикою НБУ

метою основний і додатковий капітал коригується за методикою
НБУ з метою вирізнення найбільш стійкої його частини (рис. 2.3).
Відкориговану частину капіталу називають регулятивним капіта-
лом (рис. 2.4).

Відрахування від суми основного та додаткового капіталу вар-
тості боргових цінних паперів здійснюється з метою упередження
ланцюгового банкрутства банків. Вкладення в акції інших банків
виключаються з метою уникнення ситуації, коли банки купувати-
муть акції один одного для штучного збільшення статутного капі-
талу. Інвестиції в дочірні компанії та істотна участь у статутних
капіталах інших установ вважаються екстремально ризикованими
інвестиціями. Тому регулятивний капітал банку розраховується
виходячи з припущення, що він збитковий. Це спонукає банки для
здійснення таких операцій залучати більше капіталу.
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РЕГУЛЯТИВНИЙ  КАПІТАЛ  БАНКУ

Додатковий

Резерви під стандартну
заборгованість за кредитними
операціями

Результат переоцінки
статутного капіталу

Результат   переоцінки
основних засобів

Прибуток   поточного    року

Субординований борг

Основний

Статутний
капітал

(сплачений
 і зареєстрований)

Розкриті  резерви
створені (збільшені)
за рахунок нерозпо-
діленого прибутку

зменшується*

≥

на суму:
• нематеріальних активів за вираху-
ванням  зносу;

• капітальних вкладень у нематері-
альні активи;

• збитків поточного і минулих років;
• недосформованих резервів під
можливі втрати за активними
операціями

додатково зменшується*

на балансову вартість таких активів:
• акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком
у портфелі банку на продаж та інвестиції;

•  інвестицій у дочірні установи;
•  істотної участі у статутному капіталі інших установ;
• коштів, вкладених в інші банки на умовах субординова-
ного боргу

Рис. 2.4. Методика розрахунку регулятивного капіталу банку

* Позиції, за якими відбувається зменшення основного та додаткового
капіталу при розрахунку регулятивного капіталу, можуть змінюватися

залежно від політики НБУ

≤ 50 % основного капіталу
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2.3. Операції із залучення вкладів і депозитів

Операції, пов’язані із залученням коштів на вклади, називають
депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту в
банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти.

Важливою умовою стимулювання депозитів є підвищення на-
дійності банків та банківської системи загалом.

За формою вилучення коштів розрізняють такі види депозитів:
вклади до запитання, строкові та на визначений строк (рис. 2.5).

ДЕПОЗИТИ  БАНКУ

до запитання строкові на визначений строк

Кореспондентські
рахунки НБУ
та інших банків

Депозити до запитан-
ня НБУ та інших
банків

Поточні рахунки
суб’єктів господарю-
вання та фізичних осіб

Кошти в розрахунках

Кошти для розра-
хунків платіжними
картками

Власне строкові

Із попереднім
повідомленням
про вилучення

Короткострокові
депозити фізичних
і юридичних осіб

Довгострокові
депозити фізичних
і юридичних осіб

Рахунки за довірчими
операціями

Кошти, отримані від
юридичних осіб за
операціями репо

Розрахунки з обліку
депозитних (ощадних)
сертифікатів

Строкові та цільові
рахунки фізичних
осіб (ощадні вклади)

Рахунки із збереження
бюджетних коштів
або коштів із фінан-
сування капітало-
вкладень

Рис. 2.5. Види депозитів

Вклади до запитання призначені для здійснення поточних розра-
хунків, тому їх ще називають трансакційними. Ці вклади розміщу-
ються в банках на поточних та контокорентних рахунках і можуть
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у будь-який час на вимогу клієнта поповнюватись або вилуча-
тись, причому частково або повністю, в готівковій чи безготівковій
формі.

Оскільки для банку ресурси у вкладах до запитання нестабільні
(незручні для планування, прогнозування), вкладникам цих
коштів банки або взагалі не виплачують винагороду, або випла-
чують мінімальні відсотки. Для стимулювання приросту вкладів до
запитання банки можуть пропонувати додаткові послуги клієн-
там, з якими укладено угоду про розрахунково-касове обслугову-
вання (наприклад, пільги при наданні кредитів, безкоштовні
консультативні послуги, підвищену якість обслуговування).

Витрати на ведення рахунків до запитання частково або пов-
ністю покриваються за рахунок комісійної винагороди за розра-
хунково-касове обслуговування. Деякі банки не стягують комісії з
клієнтів, на рахунках яких підтримується стабільний залишок (не
нижче певного рівня).

Вкладами до запитання є також кредитові залишки на конто-
корентних рахунках, рахунках з овердрафтом та спеціальних карт-
кових рахунках.
Контокорентний рахунок — це активно-пасивний рахунок, що

поєднує поточний і кредитні рахунки. Кредитове сальдо цього ра-
хунка означає, що клієнт має власні кошти, дебетове сальдо озна-
чає, що кошти необхідно позичити клієнту для розрахунків. Банк
одноразово встановлює ліміт на суму кредиту під дебетове сальдо і
кредитує клієнта (контокорентний  кредит) (застосовується в зару-
біжних банках).
Поточний рахунок з овердрафтом — це рахунок, на якому на

підставі угоди між банком і клієнтом допускається певне переви-
щення суми списання з рахунка над розміром залишку коштів, що
означає надання кредиту (починають застосовувати й вітчизняні
банки).

Відмінність розглянутих двох типів рахунків полягає в такому:
• при овердрафті кредити застосовуються не завжди, мають не-

регулярний характер, відповідно залишок цього рахунка
частіше пасивний (кредитовий);

• наявність поточного рахунка за овердрафтом на виключає
відкриття для клієнта депозитних або кредитних рахунків,
тоді як на контокоренті зосереджуються всі операції, які
здійснює банк для клієнта;
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• контокорент відкривається тільки господарським організаці-
ям — юридичним особам, тоді як рахунок з овердрафтом може
дуже часто відкриватися й фізичній особі для покриття її роз-
рахунків.

Карткові рахунки відкриваються для акумуляції коштів під роз-
рахунки платіжними картками. За банківськими платіжними карт-
ками міжнародних платіжних систем клієнти мають можливість
одержувати готівку через банкомати або оплачувати товари та
послуги. При безготівкових розрахунках за товар і послуги певна
сума списується з картрахунка і перераховується розрахунковому
банку або торговельній організації.
Строкові вклади — це кошти, що зберігаються на окремих депо-

зитних рахунках протягом встановленого терміну, який встанов-
люється при відкритті цих рахунків. Ці депозити призначені для за-
ощадження (збереження) коштів. За строковими депозитами випла-
чується вищий відсоток, ніж за вкладами до запитання, оскільки
для банків вони зручніші для планування. Дострокове вилучення
коштів з рахунків можливе за умови попереднього повідомлення;
при цьому до клієнта застосовуються відповідні санкції, відсотки за
зберігання коштів не нараховуються взагалі або нараховуються за
ставкою, аналогічною вкладам до запитання.

Диференціація відсотків за строковими вкладами залежить від
терміну, виду депозиту, періоду повідомлення про дострокове вилу-
чення коштів, попиту і пропозиції на грошовому ринку, потреби
банку в ресурсах.

Власне строкові депозити повертаються власнику в наперед
обумовлений термін (найчастіше 1–3, 3–6, 6–12 місяців, понад рік).
Протягом цього терміну рахунок “заблокований”, і банк має кош-
ти повністю у своєму розпорядженні. Якщо власник продовжує збе-
рігати кошти на цьому рахунку після обумовленого терміну, то на-
далі розпоряджається ним як поточним рахунком.

Строкові депозити з попереднім повідомленням про вилучення по-
требують від вкладника попереднього оформлення спеціальної зая-
ви про вилучення коштів (зазвичай строки повідомлення такі: 1–3,
3–6, 6–12 місяців, понад рік).

Строкові депозити оформлюються депозитною угодою, яка за-
свідчує право банку управляти залученими коштами і право
клієнта отримати суму вкладу та відсотки за ним у чітко обу-
мовлений термін.
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До основних належать такі реквізити депозитної угоди:
• назва і адреса банку, який приймає депозит;
• назва і адреса власника коштів;
• дата внесення депозиту;
• сума депозиту;
• дата повернення коштів;
• відсоткова ставка;
• зобов’язання банку повернути внесену на депозит суму;
• підписи сторін.
Депозитна угода укладається у двох примірниках.
Часто банки встановлюють мінімальний розмір вкладу, що за-

лежить від орієнтації банку на певну групу вкладників. Банки
можуть закріпити в угоді право змінювати відсоткову ставку
відповідно до зміни облікової ставки НБУ з повідомленням про це
вкладника. У разі незгоди вкладника договір може бути розірва-
но. Усі спори між банком і вкладником вирішуються в судовому
порядку.
Депозити на визначений строк — це кошти, які залучаються бан-

ком на певний строк; вони є проміжною формою між вкладами до
запитання і строковими депозитами.

Депозитний сертифікат надається юридичним особам, а ощад-
ний сертифікат — фізичним. Сертифікат — це письмове свідоцтво
банку про внесення вкладником грошових коштів, що дає остан-
ньому право одержати після встановленого строку депозит і відсотки
за ним. Розрізняють такі сертифікати:

• іменні й на пред’явника;
• у національній та іноземній валюті;
• у паперовій та безпаперовій формах;
• строкові та до запитання.
Відмінність ощадних вкладів від строкових депозитів полягає в

тому, що за ощадними вкладами не встановлюються фіксований
термін зберігання і фіксована сума, вони не потребують поперед-
нього повідомлення про вилучення. Відсоткові ставки за цими
вкладами вищі від ставок за вкладами до запитання, але нижчі,
ніж за строковими вкладами. Ощадні вклади забезпечують
стабільні залишки коштів, що зручно для банку.

Для ощадних вкладів характерні такі особливості:
• невелика мінімальна сума;
• поступове нагромадження коштів на рахунку;
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• видача власникові вкладу іменного свідоцтва — ощадної
книжки.

Окремі банки відмовляються від ощадної книжки, замінюючи її
виписками про стан рахунка. Це зменшує витрати банку на ве-
дення рахунка, а також запобігає зловживанням, пов’язаним із
злочином, шахрайством.

Порядок вилучення коштів з ощадного вкладу регламентується
в угоді між банком і клієнтом. Банки можуть вимагати поперед-
нього повідомлення про вилучення значних сум вкладу.

У 1999 р. в Україні створено Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб (ФГВФО). Цей фонд гарантує кожному вкладникові —
фізичній особі банку, який сплачує збір до фонду, відшкодування
за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше
встановленої суми ліміту станом на день, коли банк не зможе пога-
сити перед вкладниками свої зобов’язання.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створюється і функці-
онує як державна економічно самостійна спеціалізована юридична
особа, яка не має на меті отримання прибутку. Джерела формуван-
ня коштів ФГВФО такі:

• початковий збір з банків у розмірі 1 % зареєстрованого ста-
тутного капіталу;

• регулярні збори в розмірі 0,25 % загальної суми вкладів і
відсотків з них кожні півроку;

• спеціальні збори з комерційних банків у розмірах, що не пере-
вищують щорічних регулярних зборів;

• внесок держави 20 млн грн, що вноситься НБУ за рахунок
його видатків;

• пеня, отримувана від банків-учасників за несвоєчасну спла-
ту внесків;

• доходи, отримувані від інвестування коштів ФГВФО у дер-
жавні цінні папери;

• кредити вітчизняних банків, міжнародних фінансових інсти-
тутів та зарубіжних банків;

• інші джерела, не заборонені законодавством  України.
Залежно від змін і тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених

від банків, розмір відшкодування за рахунок ФГВФО постійно
збільшується.

На відміну від України деякі зарубіжні країни використовують
інші або подібні системи страхування депозитів (табл. 2.1).
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Таблиця 2.1
Системи страхування банківських депозитів окремих країн світу

Країна

Великобританія

Німеччина

Канада

США

Франція

Швейцарія

Японія

Україна

Орган страхування

Фонд захисту вкладників
(федеральний)

Федеральна асоціація
німецьких банків (недержавна)

Канадська корпорація
страхування депозитів

Федеральна корпорація
страхування депозитів

Асоціація французьких банків
(недержавна)

Швейцарська банківська
асоціація (недержавна)

Корпорація страхування
депозитів (федеральна)

ФГВФО (державний)

Розмір гарантій

75 % суми вкладу, але не
більше 20000 Ј на одного
вкладника

30 % суми вкладу

60000 САD на одного
вкладника

100000 $ на одного вкладника

400000 FRA на одного
вкладника, але не більше
20 млн FRA на один банк

30000 швейцарських франків
на одного вкладника

10 млн єн на одного
вкладника

3000 грн

За депозитами банки можуть нараховувати прості та складні
проценти. Найпоширенішим і традиційним є нарахування про-
стих процентів за формулою

В = С(кn : К) · %,
де В — сума нарахованих простих процентів; С — сума вкладу;
к — кількість днів (місяців, років) у періоді нарахування; n —
кількість періодів нарахування за весь термін вкладу; К — кількість
днів (місяців) у році; % — річна процентна ставка (у частках) за де-
позитом.

Дохід за складними процентами передбачає нарахування про-
цента на процент. Суму, яку отримує вкладник наприкінці терміну
вкладу при нарахуванні складних процентів, обчислюють за фор-
мулою

%1 .
nкC

K
⋅ + 
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Приклад 2.2. Клієнт поклав у банк 10 тис. грн під ставку  12 %
річних зі щомісячним нарахуванням складних процентів терміном на
6 місяців.

Отже, період нарахування — один місяць,
періодів нарахування процентів n = 6 місяців у терміні вкладу;
процентна ставка — 12 % річних;
кількість місяців у періоді нарахування к = 1 місяць (для порівнян-

ня: у місяці може бути 30 днів);
кількість місяців у році К = 12.
Тоді сума, яку отримає клієнт після спливу терміну вкладу, ста-

новитиме
10000(1 + 0,12 ⋅ 1 : 12)6 = 10615,20 грн.

Для порівняння: якби умовами угоди передбачалося  нарахування
простих процентів, сума, яку б отримав клієнт після спливу терміну
дії угоди, становила

10000 + 10000(6 міс. ⋅ 1 : 12 міс.) ⋅ 0,12 = 10600 грн.
Отже, нарахування складних процентів (за інших рівних умов)

вигідніше для вкладників банку, оскільки забезпечує більший дохід.

Для компенсації втрат від інфляції банки можуть пропонувати
клієнтам виплату процентів наперед. У разі дострокового вилучен-
ня вкладу банк вилучає суму виплачених процентів із суми депо-
зиту (так званий дисконт за депозитом).

Поряд з наведеними варіантами нарахування процентів на
рівень доходу вкладників істотно впливає періодичність нараху-
вання процентів у межах встановленого терміну зберігання грошей
на рахунку. Що частіше нараховуватимуться складні проценти, то
більшим буде отриманий дохід.

Для порівняння дохідності депозитних угод розраховують став-
ку процента з урахуванням ефекту складних процентів (%е. скл —
річна): це така ставка за період (як правило, рік), яка забезпечує
такий самий дохід, як і номінальна ставка (за умовами угоди) за її
нарахування m разів за цей самий період, тобто

звідки

( )е.скл
%1 1 % ,

nкC C
K
⋅ + = + 

 

е.скл
%% 1 1.

nк
K
⋅ = + − 
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Приклад 2.3. Розрахуємо ефективну ставку для прикладу 2.2:
%е.скл = (1 + 0,12 · 1 : 12)6 – 1 ≈ 0,0615, або 6,15 %.

Ефективна ставка процента може застосовуватись для порівнян-
ня різних варіантів депозитних угод з різними умовами для визна-
чення найдохіднішого.

Приклад 2.4. Банк пропонує юридичним особам тримісячні депо-
зити двох видів:

“Святковий” на умовах щодекадного нарахування складних про-
центів за ставкою 22 % річних;

“Ювілейний” на умовах щоквартального  нарахування процентів
за ставкою 23 % річних.

Визначимо найвигідніший депозит. Для цього розрахуємо ефек-
тивні ставки для обох варіантів. Варіант з вищою ефективною став-
кою і буде вигідніший.

Варіант 1
% = 0,22;
к = 10 днів;
К = 360 днів у році (умовно);
n = 9 періодів (декад) за весь термін депозиту (3 міс.).

%е.скл = (1 + 0,22 ⋅ 10 : 360)9 – 1 ≈ 0,0699, або 6,99 %.

Варіант 2
% = 0,23;
к = 90 днів (умовно);
К = 360 днів у році (умовно);
n = 1 період за весь термін депозиту (3 міс.).

%е.скл = (1 + 0,23 ⋅ 90 : 360)1 – 1 ≈ 0,0575, або 5,75 %.
З розрахунку випливає, що хоча номінальна ставка вища за дру-

гим депозитом, дохідніший перший депозит (тобто в результаті він
дасть клієнту більший дохід).

Крім того, в окремих випадках використовують ефективну став-
ку процента (%е) за депозитом (так само, як і за наданими кредита-
ми, цінними паперами). Цю ставку розраховують тоді, коли депо-
зит отриманий з дисконтом. Дисконт — це суми комісійних або
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сплачених наперед процентів за депозитом, які сплачуються банком
у момент отримання депозиту. Це призводить до того, що реально
банк отримує меншу суму, ніж та, яку він повинен буде повернути
(тобто реальна (ринкова або справедлива) вартість депозиту мен-
ша від номінальної).
Ефективна ставка процента — це така ставка, яка точно дис-

контує майбутні грошові потоки за депозитом до теперішньої спра-
ведливої (реальної) його вартості. Іноді її ще називають внутріш-
ньою нормою дохідності фінансового інструмента (кредиту, депо-
зиту, цінного папера, інвестиції). Справедливу (реальну) вартість
кредиту розраховують за формулою

де С0 — номінальна сума кредиту; % — номінальна річна процентна
ставка за депозитом; %е — ефективна ставка процента; і = 1,..., n.

Іноді цю ставку називають внутрішньою нормою дохідності фі-
нансового інструмента (кредиту, депозиту, цінного папера, інвес-
тиції).

Приклад 2.5. Банк залучає депозит у сумі 1000 грн на термін
2 роки під ставку 10 % річних. На момент отримання депозиту банк
за умовами угоди повинен сплатити комісійні в сумі 100 грн. Відомі
такі дані:

номінальна вартість депозиту (основна сума боргу, яку банк по-
винен повернути клієнту) — 1000 грн;

дисконт — 100 грн;
справедлива  вартість депозиту  1000 – 100 = 900 грн;
річна сума процентів (чисельник першої частини формули)

1000 ⋅ 1,1 = 100 грн.
Розраховуємо ефективну ставку процента за рівнянням

900 = [100 : (1 + %е) + 100 : (1 + %е)
2] + 1000 : (1 + %е)

2.
Розв’язавши це рівняння, отримаємо %е ≈ 16,29 %.
Отже, реальна вартість депозиту значно перевищує номінальну.
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2.4. Залучення ресурсів
на міжбанківському ринку

На міжбанківському ринку банки задовольняють свої потреби в
ресурсах за допомогою позичок (рис. 2.6):

• в інших комерційних банках;
• у НБУ;
• на міжнародному фінансовому ринку (євроринку).

МІЖБАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ

від інших банків від НБУ на міжнародному
фінансовому ринку

(євроринку)

добові (овернайт)

строкові

безстрокові (онкольні)

овернайт

рефінансування
до 14 днів

рефінансування
до 365 днів

операції репо

за фіксованою ставкою

за плаваючою ставкою

овердрафт
в євровалюті

синдикатні кредити

Рис. 2.6. Класифікація міжбанківських кредитів

Міжбанківський кредит посідає особливе місце у структурі дже-
рел залучення кредитних ресурсів банком. Це оперативний спосіб
одержання коштів, що має переважно короткостроковий характер.
Міжбанківський кредит надається при встановленні кореспондент-
ських відносин, але разом з тим дорожчий від інших джерел. Філії
комерційного банку можуть працювати на міжбанківському ринку
тільки в межах системи, до якої входять.

Призначення міжбанківських кредитів полягає в такому:
• надають можливість виконувати вимоги з обов’язкового ре-

зервування;
• задовольняють потреби клієнтів у коштах;
• забезпечують ліквідність банку;
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• банки, що мають надлишок ресурсів, можуть розміщувати
тимчасово вільні кошти в банках, де їх не вистачає.

Переваги міжбанківського кредиту порівняно з депозитом:
• оперативність;
• не потребує резервування в НБУ, оскільки не є вкладом;
• не потребує витрат на маркетинг та інфраструктуру.
Необхідно враховувати специфічні особливості міжбанківських

кредитів, одержаних від інших комерційних банків та НБУ. Розріз-
няють такі види міжбанківських кредитів:

• добові (овернайт);
• строкові;
• безстрокові (онкольні).
Добові міжбанківські кредити — це, як правило, незабезпечені

позички, які надаються банкам з високою репутацією. В окремих
випадках за наявності сумніву щодо платоспроможності позичаль-
ника кредитор може вимагати заставу (наприклад, у вигляді дер-
жавних цінних паперів). Кредитна угода укладається за телефо-
ном, телеграфом, часто без документарної фіксації.

Строкові кредити видаються на строк від кількох днів до кількох
місяців (тиждень, місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік; на євроринку зуст-
річаються міжбанківські кредити строком до 5 років). Кредитна уго-
да на видачу таких кредитів укладається в письмовій формі після
оцінки кредитоспроможності банку-позичальника.

Безстрокові кредити передбачають автоматичне щоденне подо-
вження угоди доти, поки одна зі сторін не вирішить розірвати таку
угоду.

Комерційні банки можуть також отримувати кредити від НБУ.
Відмітна ознака кредиту, який надає НБУ, полягає в тому, що

НБУ має специфічні джерела надання міжбанківських кредитів:
• гроші в обігу;
• гроші в міжбанківських розрахунках.
Розмір цих джерел (ресурсів) залежить від того, яку грошово-

кредитну політику здійснює НБУ. Такі кредити видаються в особли-
вих випадках, наприклад, у разі кризи ліквідності чи санації банку.

Національний банк України з урахуванням поточної ситуації
на грошово-кредитному ринку застосовує такі інструменти:

• операції рефінансування (постійно діюча лінія рефінансуван-
ня для надання банкам кредитів овернайт, кредити рефінан-
сування строком до 14 та 365 днів, операції прямого репо);
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• надання стабілізаційного кредиту;
• депозитні операції (укладення депозитних договорів, емісія

депозитних сертифікатів НБУ, операції зворотного репо).
Здійснення операцій з рефінансування банків
Національний банк України може прийняти рішення про

підтримання ліквідності банку через відповідні інструменти рефі-
нансування, якщо банк дотримується основних вимог (рис. 2.7).

ОСНОВНІ  ВИМОГИ  НБУ  ДО  БАНКІВ
ДЛЯ  ЗДІЙСНЕННЯ  ЇХ  РЕФІНАНСУВАННЯ

Рис. 2.7. Основні вимоги НБУ до банків для здійснення рефінансування

7 Банк є учасником інформаційної системи міжбанківського кредитного
ринку

6 Своєчасно погашаються одержані від НБУ кредити і сплачуються
проценти за користування ними

5 Сформовано резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями в повному обсязі відповідно до  встановлених вимог

Виконання нормативів:
• мінімального  розміру  регулятивного капіталу (Н1);
• адекватності основного капіталу (Н3);
• максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

4

Наявність активів, які можуть бути прийняті НБУ у заставу
(крім кредиту овернайт (бланкового))3

Термін діяльності — щонайменше рік після отримання ліцензії НБУ на
здійснення банківських операцій  і відповідного письмового дозволу2

1
Наявність ліцензії НБУ на здійснення відповідних банківських операцій
і письмовий дозвіл, у  тому числі за операціями з  валютними цінностями
та з цінними паперами за дорученням клієнтів або від свого імені
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Національний банк України може встановлювати додаткові ви-
моги до банків залежно від інструментів та строків рефінансування,
а також виду забезпечення кредиту рефінансування.

Національний банк України здійснює рефінансування банків
лише під забезпечення (крім кредиту овернайт (бланкового)). Під
забезпечення кредиту банк може запропонувати в одній заявці
лише однорідну заставу.

Обсяги рефінансування банків залежать від виду забезпечення
(рис. 2.8).

З метою вирівнювання тимчасових коливань ліквідності банків,
“тонкого” регулювання грошово-кредитного ринку НБУ підтри-
мує короткострокову (миттєву) ліквідність банку в національній
валюті через постійно діючу лінію рефінансування строком на один
робочий день (кредит овернайт).

Кошти за кредитом перераховуються в день отримання НБУ за-
явки від банку.

Національний банк України може надавати банкам кредити
овернайт на таких умовах (рис. 2.9):

• під забезпечення державними цінними паперами;
• без забезпечення (бланковий).
Заявку на одержання кредиту овернайт (бланкового) банк може

подавати до НБУ за умови дотримання основних вимог (див.
рис. 2.7) і таких додаткових вимог:

• комплексна рейтингова оцінка банку становить “1” або “2”
за рейтинговою системою CAMELS;

• кредити (крім кредитів строком понад рік), що отримані бан-
ком на міжбанківському ринку, не перевищують 20 %, а ті,
що надані іншим банкам, — не перевищують 15 % загальної
суми зобов’язань банку на останню звітну дату, що передує
даті звернення.

Проведення тендерів
Національний банк України здійснює рефінансування банків

строком до 14 та до 365 днів шляхом проведення одного з тендерів:
кількісного або процентного.

Оголошення про проведення кількісного або процентного тенде-
ра надається банкам у п‘ятницю кожного тижня.

Тендери організовуються щосереди з такою періодичністю:
• три середи підряд — рефінансування строком до 14 днів;
• одна середа — рефінансування строком до 365 днів.
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ВИДИ  І  УМОВИ  РЕФІНАНСУВАННЯ  БАНКІВ  НБУ
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• державних цінних  паперів;
• інших боргових зобов’язань
держави Україна

100 % балансової вартості
державних цінних паперів

• векселів суб’єктів господарсь-
кої діяльності  — резидентів
України, що враховані банком
за дисконтною ставкою не
нижче облікової ставки НБУ;

• в окремих випадках — векселів
нерезидентів, авальованих
зарубіжними банками з рейтин-
гом не нижче “інвестиційного
класу”

до 80 %
балансової
вартості

до 70 %
балансової
вартості2

3
подвійних складських свідоцтв,
що містять складські та заставні
свідоцтва

4
іпотечних сертифікатів із фіксова-
ною дохідністю

до 30 % суми
кредиту,

 наданого банком
позичальнику

до 20 % суми
кредиту,

наданого банком
позичальнику

• облігацій підприємств,  що
вільно обертаються на  ринку;

• облігацій підприємств з додатко-
вим забезпеченням

до 70 %
балансової
вартості

до 60 %
балансової
вартості5

облігацій місцевих позик, що
вільно обертаються на ринку6

Обсяг від забезпечення
(з урахуванням процентів за користу-
вання кредитом, пені та збитків)

Овернайт Строком
до 365 днів

Строком
до 14 днів

Операції
прямого репо

Рис. 2.8. Види і умови рефінансування банків НБУ
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Один банк не може одержати понад 50 % запропонованого на
тендері обсягу кредитів.

Заявку на одержання кредиту рефінансування строком до 14
днів банк може подавати до НБУ за умови дотримання відповідних
вимог.

Сума заборгованості за кредитами НБУ (крім кредиту овер-
найт), у тому числі за кредитами з урахуванням поданої заявки на
участь у тендері, не повинна перевищувати 50 % розміру регуля-
тивного капіталу банку, розрахованого за даними останнього ба-
лансу .

У разі звернення за кредитом рефінансування строком до 365
днів банк крім викладених раніше вимог має дотримуватися таких
додаткових вимог:

• кредити (крім кредитів строком понад рік), що отримані бан-
ком на міжбанківському ринку та надані іншим банкам, не
перевищують 20 % загальної суми зобов’язань банку на ос-
танню звітну дату, що передує даті звернення;

• сумнівні та безнадійні кредити в портфелі банку (відповідно
до визначених у нормативно-правових актах НБУ з питань

Обов’язкова  умова — укладення генеральної кредитної угоди з  НБУ
про використання банком лінії рефінансування

Надання НБУ банкам кредитів овернайт

під забезпечення бланкових

Ставка Облікова ставка НБУ + 1 % Облікова ставка НБУ + 2 %

НБУ може встановлювати:
• частоту звернень для отримання кредиту;
• максимальний розмір кредиту овернайт

(бланкового) на певний період

Рис. 2.9. Умови рефінансування шляхом надання кредитів овернайт
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банківського нагляду критеріїв їх класифікації) не перевищу-
ють 10 % суми кредитного портфеля;

• сума заборгованості за кредитами НБУ (крім кредиту овер-
найт), у тому числі за кредитами з урахуванням поданої за-
явки на участь у тендері, не перевищує 50 % розміру регуля-
тивного капіталу банку, розрахованого за даними остан-
нього балансу.

При проведенні НБУ кількісного тендера кредити розподіляють-
ся відповідно до поданих заявок до закінчення суми, запропонова-
ної на цей тендер. Якщо запропонованої на кількісний тендер суми
недостатньо для задоволення всіх заявок банків, то кредитні кошти
за оголошеною ціною розподіляються між усіма банками пропор-
ційно поданим заявкам.

За умови проведення НБУ процентного тендера банки само-
стійно пропонують процентну ставку з точністю до одного десят-
кового знака, за якою вони погоджуються одержати кошти, але
не нижче облікової ставки НБУ. На цьому тендері заявки задо-
вольняються відповідно до зниження запропонованої в них про-
центної ставки починаючи з найвищої і далі поступово до закін-
чення запропонованого обсягу кредитів або задоволення всіх зая-
вок банків.

Якщо два або кілька учасників процентного тендера пропону-
ють однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що залишився,
недостатній для задоволення всіх заявок банків з однаковою про-
центною ставкою, то кошти розподіляються між цими банками про-
порційно.

Надання стабілізаційного кредиту
Для отримання стабілізаційного  кредиту банк подає до терито-

ріального управління НБУ клопотання і затверджену радою банку
програму фінансового оздоровлення, яка відповідає вимогам нор-
мативно-правових актів НБУ з питань регулювання діяльності
банків в Україні.

Національний банк України може надавати стабілізаційний
кредит за плату не нижче його облікової ставки таким банкам:

• фінансово стабільним, що перебрали на себе борг банку,
який перебуває у стані фінансового оздоровлення, за умови
цільового його використання та укладення з НБУ договору
застави державних цінних паперів або інших цінностей. Такі
банки за згодою кредиторів банку-боржника повинні уклас-
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ти договір (який додається до програми фінансового оздо-
ровлення) про переведення боргу банку-боржнику, що пере-
буває у стані фінансового оздоровлення;

• які розробили програму фінансового оздоровлення і зверну-
лись із клопотанням про надання стабілізаційного кредиту
під заставу державних цінних паперів або інших цінностей;

• які перебувають у стані фінансового оздоровлення і зверну-
лись із клопотанням про надання стабілізаційного кредиту
під гарантію чи поруку фінансово стабільного банку або
іншої фінансової установи, які згідно з їх фінансовим станом,
достатністю капіталу можуть забезпечити виконання взятих
зобов’язань.

Стабілізаційний  кредит може надаватись банку на такий строк:
• до 3 років;
• до року, якщо програма фінансового оздоровлення забезпе-

чує достатні грошові потоки.
Рішення про надання банку стабілізаційного кредиту прий-

мається Правлінням НБУ на основі аналізу й оцінки програми
фінансового оздоровлення, здійснених відповідним  територіальним
управлінням НБУ, пропозицій Генерального департаменту банків-
ського нагляду та Юридичного департаменту НБУ щодо юридич-
ної надійності наданого забезпечення. У цьому рішенні визнача-
ються строк користування кредитом, порядок його погашення і
сплати процентів за користування стабілізаційним  кредитом.

Національний банк України здійснює депозитні операції з бан-
ками шляхом емісії власних боргових зобов’язань (далі — депозитні
сертифікати) або укладення депозитних договорів.

Такі операції НБУ виконує щоденно в робочі дні залежно від
стану грошово-кредитного ринку.

Національний банк України може здійснювати депозитні опе-
рації в такі строки:

• один день (депозити овернайт);
• 2–7 днів;
• 8–21 день;
• 22–30 днів;
• 31–365 днів.
Національний банк України для всіх банків встановлює одна-

кові умови залучення коштів і виконує операції з банками — юри-
дичними особами за таких умов:
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• якщо банки не мають заборгованості за кредитами НБУ (крім
кредитів строком понад рік);

• забезпечують своєчасне і в повному обсязі формування обо-
в’язкових резервів;

• мають у загальній сумі залучених коштів від юридичних та
фізичних осіб суму депозитів на вимогу, що не перевищує
розміру, встановленого рішенням Правління НБУ на відпо-
відний період;

• забезпечують своєчасне перерахування коштів за результа-
тами попередньо проведених аукціонів з розміщення депозит-
них сертифікатів.

2.5. Управління ресурсами комерційного банку

Управління банківськими ресурсами — це діяльність, пов’язана
із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів,
визначення розміру та відповідної структури джерел грошових
коштів у тісному зв’язку з їх розміщенням.

Існує два рівні управління ресурсами комерційних банків (рис. 2.10).

УПРАВЛІННЯ   РЕСУРСАМИ   БАНКУ

1. Надання кредитів НБУ

2. Операції на відкритому ринку
(з цінними паперами)

3. Встановлення економічних
нормативів:
• мінімального розміру статутно-
го капіталу;

• співвідношення власного
капіталу і активів;

• обов’язкових резервів;
• показників ліквідності
та максимального розміру
на одного позичальника;

• інших

1. Виконання економінчих
нормативів

2. Стимулювання залучення
вкладів та їх збереження

3. Ефективне розміщення ресурсів

4. Визначення оптимальної
структури джерел походження
коштів

Рис. 2.10. Рівні управління ресурсами комерційного банку

на рівні банкуна рівні НБУ
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На державному рівні управління ресурсами комерційного банку
розрізняють низку інструментів, які при цьому застосовує НБУ.

1. Надання кредитів НБУ комерційним банкам, що безпосеред-
ньо впливає на їх пасиви. При цьому велике значення  має
відсоткова  політика НБУ: встановлена офіційна облікова
ставка є чинником регулювання попиту на міжбанківський
кредит.

2. Операції на відкритому ринку — операції з купівлі-продажу
державних цінних паперів,  що  можуть  збільшувати  або
зменшувати пасиви комерційних банків.

3. Встановлення економічних показників регулювання діяль-
ності комерційних банків:

• мінімального розміру статутного капіталу;
• співвідношення власних коштів банку і активів (з урахуван-

ням ступеня ризику їх втрати);
• обов’язкових резервів — частини ресурсів, яка зберігається в

НБУ за його вимогою; вони обмежують можливість кредиту-
вання і депозитної емісії комерційних банків;

• показників ліквідності банку та максимального ризику на
одного позичальника;

• інших.
Згідно з Положенням про порядок формування обов’язкових ре-

зервів для банків України обов’язковому резервуванню підлягають
усі залучені та обліковані на балансі банку кошти юридичних та
фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, за винят-
ком кредитів, залучених від інших банків та іноземних інвестицій,
отриманих від міжнародних фінансових установ.

Розрахована сума коштів обов’язкових резервів має перебувати
на кореспондентському рахунку банку або за рішенням Правління
НБУ бути перерахована на окремий рахунок в Операційному або
територіальному управлінні НБУ.

Мінімальні обов’язкові резерви повинні дотримуватися банками
в середньому за визначений центральним банком розрахунковий
період (місяць).

Якщо норма обов’язкового резервування встановлюється дифе-
ренційовано, то загальний обсяг обов’язкових резервів визначається
як сума обов’язкових резервів за окремими видами залучених коштів
виходячи з норми їх обов’язкового резервування для кожного їх
виду.
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Національний банк України може встановлювати нормативи
обов’язкового резервування диференційовано залежно від природи
зобов’язань (депозити, ощадні вклади, кошти в розрахунках, по-
точні рахунки клієнтів, рахунки бюджетних організацій тощо) і їх
строку (короткострокові, довгострокові пасиви).

Строком на початок осені 2003 р. нормативи обов’язкового ре-
зервування були диференційованими  й наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Нормативи обов’язкового резервування НБУ станом на осінь 2003 р.

Види залучених коштів
Норматив, %

грн. іноземна
валюта

Поточні рахунки

Кошти до запитання 10 12
Цінні папери власного боргу
Кредиторська заборгованість за розрахунками

Короткострокові  ощадні сертифікати 6 10
Короткострокові депозити юридичних осіб

Короткострокові депозити фізичних осіб 2 10

Довгострокові депозити 0 8

Кошти виборчих фондів 100

Інструменти НБУ можуть бути ефективними лише в разі їх уз-
годження з податковою політикою та чинним законодавством.

Вилучення ресурсів НБУ для покриття бюджетного дефіциту
спричинює зменшення ресурсів у комерційних банків.

Управління ресурсами на рівні комерційного банку
1. Комерційні банки повинні виконувати вимоги НБУ щодо дот-

римання встановлених економічних нормативів.
2. Комерційні банки повинні вживати заходів стимулювання за-

лучення вкладів і їх збереження, враховуючи такі фактори:
• якість обслуговування клієнтів;
• кваліфікацію персоналу банку;
• відсоток за вкладами;
• використання різних видів цінних паперів, зокрема сертифі-

катів .
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3. Ефективне розміщення ресурсів. При цьому застосовують такі
методи:

• загального фонду грошових коштів — мобілізація коштів з по-
дальшим їх спрямуванням для задоволення поточних потреб;

• розподілу активів (конверсія) — розміщення грошових кош-
тів за джерелами їх походження;

• наукового управління (економіко-математичний) — за допо-
могою математичних формул відтворюється мета комерційно-
го банку.

У процесі прийняття рішення про розміщення ресурсів необхідно
поєднувати всі зазначені методи з урахуванням людського факто-
ра (рівня підготовки спеціалістів банку).

4. Визначення оптимальної структури джерел походження кош-
тів для конкретного банку.

Комерційний банк повинен підтримувати оптимальне співвід-
ношення власних і залучених коштів, яке за найменших витрат на
формування банківських ресурсів сприятиме підтриманню стабіль-
ного рівня дивідендів і доходів.

При управлінні кредитними ресурсами на рівні комерційного
банку останній складає плани, прогнозуючи надходження  вкладів
та їх вилучення. При цьому необхідно враховувати загальні еко-
номічні умови, сезонність, рух відсоткових ставок, потреби клієнтів
(особливо великих) у коштах.

До процесу планування залучаються макроекономічний аналіз
та інформація про клієнтів.

При цьому банки використовують відповідні показники:
• середньоквартальний  строк зберігання вкладів —

Середній залишок за квартал × Кількість днів у періоді
Оборот за видатками

• осідання вкладів —

 • оборотність вкладів —
Оборот за видатками

Середньоквартальний  залишок коштів
Література [1; 18; 19; 32; 45; 52; 54; 55; 57; 59; 64; 66; 67; 71; 86;

101; 103; 106; 111; 113; 114; 118; 120]

;

Залишок коштів
на кінець періоду

Залишок коштів
на початок  періоду–

Оборот за прибутком
;

.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


6 0

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Виберіть правильне визначення терміна “банківські ресурси”:
А) сукупність грошових коштів, внесених акціонерами і заснов-

никами банку;
Б ) сукупність грошових коштів, що перебувають у розпоряд-

женні банку і використовуються ним для здійснення актив-
них та інших операцій;

В) сукупність грошових коштів, залучених банком для здійс-
нення активних операцій;

Г ) сукупність коштів на балансі банку.

2. Власний капітал банку — це грошові кошти, внесені:
А) клієнтами банку на умовах строковості, платності;
Б ) засновниками банку;
В) акціонерами банку;
Г ) засновниками і акціонерами банку.

3. Облігації, емітовані банком — це:
А) власний капітал банку;
Б ) залучені кошти;
В) запозичені кошти;
Г ) активи банку.

4. Резервний фонд банку формується в розмірі:
А) 20 % статутного капіталу;
Б ) 25 % статутного капіталу;
В) 35 % регулятивного капіталу;
Г ) 25 % регулятивного  капіталу.

5. Розмір обов’язкових резервів залежить від розміру:
А) залучених ресурсів;
Б ) активних операцій;
В) статутного фонду;
Г ) запозичених ресурсів.

6. При розрахунку регулятивного капіталу додатковий капітал
(ДК)повинен співвідноситися з власним капіталом (ВК) так:

А) ВК) ≤ ДК;
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Б) ВК = ДК;
В) ВК ≥ ДК;
Г) ВК ≥ 50 % ДК.

7. До умов допуску банків на тендер, який проводить НБУ, нале-
жать такі:

А) дотримання умов обов’язкового резервування і економічних
нормативів;

Б ) відсутність заборгованості  за кредитами НБУ;
В) один банк не може одержати понад 50 % кредитів, запропо-

нованих у тендері;
Г ) сума заборгованості  за кредитами НБУ не повинна переви-

щувати 50 % регулятивного капіталу банку.

8. Сума простих процентів за депозитом розраховується з вико-
ристанням такої формули:

А) С ⋅ (1 + і)n;
Б) С ⋅ і ⋅ n ⋅ к : 365;
В) С ⋅ (n ⋅ к : 365)(і : 100 %);
Г) С ⋅ і ⋅ к : (12 ⋅ 100 %).
Умовні позначення: С — сума депозиту; і — процентна ставка

(%); к — кількість днів (місяців, років) у періоді нарахування; n —
кількість періодів нарахування за весь термін вкладу.

9. Оборотність вкладів розраховується за формулою:
А) (Середній залишок за квартал × Кількість днів у періоді) :

: Оборот за видатками;
Б ) (Залишок коштів на кінець періоду – Залишок коштів на по-

чаток періоду) : Оборот за прибутком;
В) Оборот за видатками : Середньоквартальний залишок кош-

тів;
Г ) Середньоквартальний залишок коштів : Оборот за видатка-

ми.

10. До строкових депозитів не належать:
А) цільові рахунки фізичних осіб;
Б ) короткострокові депозити юридичних осіб;
В) рахунки з обліку коштів за операціями репо юридичних осіб;
Г ) довгострокові депозити юридичних осіб.
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11. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення
вкладів:

А) будь-якому клієнту банку;
Б ) фізичній особі — клієнту за його вимогою;
В) фізичній особі — клієнту в разі недоступності його вкладу;
Г ) юридичній особі — клієнту в разі недоступності його вкладу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Комерційний банк виконує операції за вкладами населення,
яким належить значне місце в банківських ресурсах. У цьому зв’яз-
ку багато уваги банк приділяє прогнозуванню залишків вкладів.
За II квартал банк мав такі показники, млн грн.: середньоквар-
тальний залишок вкладів — 62,1; оборот за прибутками — 32,2;
оборот за видатками — 26; залишок на початок кварталу — 124;
залишок на кінець кварталу — 130.

Визначити середній термін зберігання вкладів, рівень їх осідання
і оборотність.

2.2. Комерційний банк станом на 1 квітня мав 5 млн грн власних
та 20 млн грн залучених ресурсів. Кредитні вкладення становили
23 млн грн (розмір обов’язкового резервування — умовно 11 %).

Визначити надлишок (нестачу) банківських ресурсів.

2.3. Комерційний банк “Кредит” виконує операції із залучення
грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 квітня
залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили
2,1 млн грн, а на рахунках громадян — 4,5 млн грн. Обороти за
прибутками до вкладів 2 квітня становили 0,3 млн грн, за видатка-
ми — 1,9 млн грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної
угоди на суму 0,6 млн грн, і валюту депозиту разом з обчисленими
відсотками, що становили 0,1 млн грн, було перераховано через
кореспондентський рахунок банку на розрахунковий рахунок
підприємства.

Визначити розмір депозитів і вкладів, які можуть бути викорис-
тані банком як ресурси.

2.4. Статутний фонд комерційного банку становить 10 млн грн і
сформований за рахунок грошових внесків акціонерів (8 млн грн) і
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передане приміщення, де розміщуватиметься банк (2 млн грн). Крім
того, частка грошових внесків окремих засновників у статутному
фонді така: МП “Березань” — 11 %, ПП “Осокор” — 36 %, фабрики
тканин — 34 %.

Зазначити, чи були порушення при формуванні статутного
фонду банку. Відповідь обґрунтувати.

2.5. Комерційний банк здійснив емісію акцій номінальною
вартістю 10 тис. грн і загальною кількістю 200 тис. шт. Із загальної
кількості емітованих акцій 80 тис. було реалізовано за ціною 12 грн
за акцію.

Визначити розмір статутного фонду та емісійного доходу банку
від емісії акцій.

2.6. Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили
35 млн грн, а валові витрати — 27 млн грн. Податок на прибу-
ток — 30 %. Відрахування до резервного фонду встановлені за-
гальними зборами акціонерів у розмірі 4 % (а законодавством
України — у розмірі 5 %).

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду комерцій-
ного банку.

2.7. Визначені установчими документами статутний та резерв-
ний фонди банку “Кредит” становлять відповідно 48 і 24 млн грн.
Cтаном на 1 листопада сплачена частка зазначених фондів стано-
вила відповідно 30 і 5 млн грн. Залишок фондів економічного сти-
мулювання — 10 млн грн. Операційні доходи банку за жовтень
становили 3,5 млн грн, а операційні витрати — 1,7 млн грн.

Обчислити суму власних коштів банку “Кредит” станом на 1 лис-
топада .

2.8. Підприємство 1 березня уклало депозитну угоду з банком на
20 тис. грн з виплатою 30 % річних. Термін угоди — до 30 квітня.
Проценти виплачуються щомісяця.

Визначити розмір банківських процентних витрат.

2.9. Підприємство уклало депозитну угоду з банком на суму
3000 грн з виплатою 28 % річних на 3 місяці. Проценти виплачу-
ються щомісяця.

Визначити розмір банківських процентних витрат.
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2.10. Громадянин Петренко поклав до комерційного банку
10000 грн під 18 % річних із щоквартальним нарахуванням про-
центів; сума процентів долучається до вкладу.

Визначити:
1) яка сума буде на рахунку Петренка на кінець першого року;
2) якою була б сума на рахунку Петренка на кінець першого

року, якби угодою  передбачалося  нарахування простих
процентів.

2.11. Громадянин Марченко поклав до комерційного банку
5000 грн під 18 % річних із щомісячним нарахуванням  процентів;
сума процентів долучається до вкладу.

Визначити:
1) яка сума буде на рахунку Марченка на кінець першого року;
2) якою була б сума на рахунку Марченка  на кінець першого

року, якби угодою  передбачалося  нарахування простих
процентів.

2.12. Банк “Кредит” 8 квітня уклав угоду з банком “Київ” про
продаж ресурсів на 150 тис. грн з виплатою 38 % річних. Строк по-
вернення коштів — 25 травня. Фактично вони були повернуті бан-
ку “Кредит” 30 травня. Угодою передбачалось, що за несвоєчасне
повернення коштів стягується пеня в розмірі 2 % річних за кожний
день прострочення платежу. Плата за користування коштами на-
раховується на весь строк і має бути перерахована разом з основ-
ним платежем.

Визначити, яку загальну суму повинен сплатити банк “Кре-
дит” за весь термін дії угоди.

2.13. У розрахунку складових регулятивного капіталу основ-
ний капітал становив 6 млн грн, додатковий — 8 млн грн.

Розрахувати розмір регулятивного капіталу банку.

2.14. У розрахунку складових регулятивного капіталу основ-
ний капітал становив 6 млн грн, додатковий — 6 млн грн, причому
у складі додаткового капіталу 4 млн грн — субординований борг.

Розрахувати розмір регулятивного капіталу банку.

2.15. Банк залучив від клієнта — юридичної особи депозит на
умовах субординованого боргу в розмірі 2 млн грн терміном з
07.05.03 по 06.05.10 (на 7 років) з виплатою 3 % річних. З дозволу
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НБУ весь борг у повному обсязі вважається субординованим і
включається в додатковий капітал.

Визначити розмір субординованого боргу, який включатиметь-
ся в додатковий капітал щороку протягом дії угоди між банком і
юридичною особою.

2.16. Норма обов’язкового резервування r = 10 % за всіма вида-
ми залучених банком коштів. Період резервування — 5 днів. За-
лишки коштів на депозитних рахунках (строкових і до запитання)
(ЗКДР) та на кореспондентському рахунку (ЗККР) наведено в таб-
лиці.

День періоду 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

ЗКДР, млн грн. 100 120 110 120 100

ЗККР, млн грн. 5 20 10 5 10

Обов’язкові резерви ОР = ЗКДРсеред r.
Визначити, чи дотримується банк нормативу резервування. Ви-

конати відповідні розрахунки.

2.17. Норма обов’язкового резервування умовно така:
• за депозитами до запитання r1 = 10 %;
• за строковими депозитами r2 =  5 %.
Період резервування — п’ять днів. Залишки коштів на строко-

вих депозитних рахунках (ЗКДРст), рахунках до запитання
(ЗКДРзап) та на кореспондентському рахунку (ЗККР) наведено в
таблиці.

День періоду 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

ЗКДРзап, млн грн. 50 100 100 100 50

ЗКДРст, млн грн. 50 20 10 20 50

ЗККР, млн грн. 5 20 10 5 10

Обов’язкові резерви ОР = ЗКДРзап. серед r1 + ЗКДРст. серед r2.
Визначити, чи дотримується банк нормативу резервування. Ви-

конати відповідні розрахунки.

2.18. Громадянин Семененко 1 червня відкрив у банку депозит-
ний рахунок у сумі 4000 грн cтроком на 5 місяців. Процентна став-
ка — 30 % річних. На момент відкриття рахунку облікова ставка
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НБУ становила 35 % річних. З 5 вересня облікова ставка НБУ
встановлена  28 % річних. Нарахування процентів і зарахування їх
до залишку вкладу здійснюється в кінці терміну зберігання. У дого-
ворі про відкриття і обслуговування депозитного рахунка передба-
чено коригування процентної ставки комерційного банку в разі
зміни облікової ставки НБУ на кратність її зміни.

Визначити дохід (проценти за вкладом) за депозитним рахун-
ком за умови, що вклад було виплачено вчасно.

2.19*. Громадянин Міщенко відкрив у банку строковий депозит-
ний рахунок у сумі 5000 грн на строк 6 місяців. За умовами угоди
проценти нараховуються щомісяця, у день зміни умов або в день
закінчення терміну дії угоди; база нарахування — 30/360. За до-
строкове зняття коштів з рахунка передбачено переведення рахун-
ка в розряд вкладів до запитання або розірвання угоди (при цьому
проценти за вкладом не нараховуються). Ставка простих про-
центів: за вкладами до запитання банку — 3 %, за депозитними
вкладами — 18 %. За 5 місяців Міщенко вирішив зняти з рахунка
2000 грн.

Визначити:
1) як може повестися Міщенко;
2) який з варіантів для нього найвигідніший;
3) який з варіантів найвигідніший для банку.

2.20*. Відомі такі дані про діяльність комерційного банку регіо-
нального масштабу:

• згідно з установчими документами підписний капітал банку
заявлено в розмірі 18 млн грн;

• за три роки діяльності банк емітував 18 тис. простих акцій но-
міналом 1000 грн, які розмістив на загальну суму 18,6 млн грн;

• нерозподілений прибуток першого року — 400 тис. грн, дру-
гого — 250 тис. грн, третього — 150 тис. грн;

• резервний фонд на кінець третього року створено в розмірі
3 млн грн;

• резерви під покриття ризиків, створені за рахунок прибут-
ку — 1 млн грн;

• резерви для покриття можливих збитків за активними опера-
ціями — 1,2 млн грн;

• вкладення в корпоративні акції — 1,6 млн грн;

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


6 7

• вкладення в банківські установи на умовах субординовано-
го капіталу — 1,8 млн грн;

• субординований капітал, вкладений у капітал банку з по-
чатку його діяльності на 6 років — 5 млн грн;

• нематеріальні активи — 1 млн грн (знос на них — 0,5 млн грн).
Необхідно:
1) визначити регулятивний капітал банку;
2) оцінити дотримання мінімального розміру регулятивного

капіталу (за курсом EUR/UAH = 6,00).

2.21*. Дані про залучені кошти банку наведено в таблиці.

Показник
Сума

грн. іноземна
валюта

1. Поточні рахунки:
суб’єктів господарської  діяльності 121400 8200
небанківських установ 50000
кореспондентські рахунки інших банків 16700 10000

2. Строкові депозити інших банків 48000 27000
3. Кошти до запитання:
бюджету та позабюджетних фондів 190
суб’єктів господарської  діяльності 7400 2740
фізичних осіб 50

4. Цінні папери власного боргу 12000

5. Кредиторська заборгованість за розрахунками 480 320

6. Дебіторська заборгованість за розрахунками
(пасивне сальдо) (120)

7. Короткострокові депозити:
суб’єктів господарської  діяльності 13500 4000
небанківських фінансових установ 1350 1200
фізичних осіб 1000 450

8. Короткострокові  ощадні сертифікати, емітовані
 банком 25000

9. Довгострокові депозити:
суб’єктів господарської  діяльності 1200 500
небанківських фінансових установ 7200

10. Кошти виборчих фондів 50000

Разом 355590 54410
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Коштів у касі банку — 45320 тис грн і 10400 в інвалюті, на ко-
респондентському рахунку в банку — 56278 тис грн, в іноземній
валюті — 5480 тис. грн.

Норми резервування наведено в таблиці.

Види залучених коштів
Норматив, %

грн. іноземна
валюта

Поточні рахунки
Кошти до запитання 10 12
Цінні папери власного боргу
Кредиторська заборгованість за розрахунками

Короткострокові  ощадні сертифікати 6 10
Короткострокові депозити юридичних осіб

Короткострокові депозити фізичних осіб 2 10

Довгострокові депозити 0 8

Кошти виборчих фондів 100

На покриття обов’язкових резервів зараховується 40 % коштів
каси банку в національній валюті та 20 % коштів каси в іноземній
валюті.

Визначити:
1) розмір обов’язкового резерву;
2) чи вистачає коштів на кореспондентському рахунку банку

для покриття нормативу обов’язкового резервування.
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Розділ 3

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

3.1. Основи організації, способи і форми
грошових розрахунків у народному
господарстві

Грошові розрахунки є необхідним елементом розширеного
відтворення, завершальною ланкою процесу реалізації суспільного
продукту. Сукупність грошових розрахунків, де гроші є засобом
платежу, становлять платіжний оборот. Платіжний оборот може
мати дві форми:

• готівкових розрахунків, що застосовуються переважно у
відносинах підприємств і організацій з населенням, тобто об-
слуговують рух грошових доходів і витрат населення;

• безготівкових розрахунків, що становлять основну частину
платіжного обороту (понад 80 %), обслуговують госпо-
дарські відносини підприємств, організацій, установ, фінан-
сово-кредитних органів. Зміст і мета безготівкового платіжно-
го обороту — оплата без використання готівкових грошей.
Платник і одержувач коштів використовують поточні ра-
хунки.

Сфери застосування готівкових грошей і безготівкових розра-
хунків розмежовані, але органічно взаємопов’язані.

Організаторами та основними виконавцями безготівкових роз-
рахунків є банки. Деякі безготівкові платежі, переважно дрібні,
здійснюють підприємства та організації за допомогою поштово-те-
леграфних переказів через відділення зв’язку.

Безготівкові розрахунки здійснюються на підставі письмових
розрахунково-грошових документів (платіжних доручень, вимог-
доручень, розрахункових чеків, акредитивних заяв, реєстрів, век-
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селів та ін.). Для кожного з них характерні єдині в масштабах краї-
ни форма, стандартизація, кодифікація реквізитів. Система оформ-
лення, використання і руху розрахункових документів називаєть-
ся документообігом.

Залежно від розрахункового документа, що використовується в
розрахунках та його обігу, розрізняють такі форми розрахунків:

• платіжними дорученнями;
• платіжними вимогами-дорученнями;
• чеками;
• акредитивами;
• векселями;
• платіжними вимогами;
• інкасовими дорученнями.
Застосування тієї чи іншої форми розрахунків визначається

особливостями господарських відносин підприємств та організацій
і спрямовано на зміцнення договірної дисципліни, забезпечення без-
перервних платежів і прискорення обіговості грошових коштів у
розрахунках.

Найпоширенішою формою розрахунків є платіжні доручення.
Структуру форм розрахунків наведено на рис. 3.1.
Основний спосіб платежу — безготівковий — це перерахування

грошових коштів з рахунка платника на рахунок постачальника
шляхом відповідних записів за ними. Залежно від характеру плате-
жу, порядку кредитування та інших умов кошти перераховуються
за різними рахунками підприємств — поточними, контокорентни-
ми, позичковими, фінансування капітальних вкладень.

Платежі товарного характеру пов’язані з одержанням товарів,
виконанням робіт і послуг. Платежами нетоварного характеру є
платежі до бюджету, повернення заборгованості за кредитами,
фінансування капітальних вкладень та ін.

Порядок розрахунків такий:
• прямий перерахунок коштів — здійснюється одразу після по-

ставки продукції на всю суму цієї поставки одночасно;
• розрахунки в порядку планових платежів — здійснюються при

рівномірних і постійних поставках продукції на підставі угод
із застосуванням платіжних доручень. Цей вид розрахунків
подібний до розрахунків за відкритим рахунком, який вико-
ристовується при внутрішніх і зовнішніх розрахунках у
західних країнах;
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• розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості —
такі, за якими взаємозобов’язання боржників та кредиторів
погашаються в рівновеликих  сумах і лише за різницею
здійснюється платіж на загальних підставах. Такі розра-
хунки можуть здійснюватися шляхом зарахування зобов’я-
зань між двома платниками або групою платників усіх
форм власності. Цей вид розрахунків здійснюють підприєм-
ства, що мають постійні господарські зв’язки за поставками
товарів (виконанням робіт, наданням послуг). В угодах
сторони передбачають строки і форми розрахунків, періо-
дичність звіряння взаємної заборгованості зі складанням
відповідного акта. Після складання акта звіряння той, на
користь кого склалося кредитове сальдо взаємозобов’язань,
виписує розрахунковий документ (платіжне доручення,
платіжну вимогу-доручення) або оформлює вексель.

Зазвичай платежі виконуються за згодою (акцептом) платника
або за його дорученням. Платник може відмовитись від акцепту
платіжної вимоги-доручення повністю або частково за певних
умов.

Без згоди платника або його доручення списання коштів з
рахунків допускається лише у випадках, передбачених законодав-
ством. У безакцептному порядку здійснюється списання:

• за виконавчим листом суду або арбітражу;
• недоїмок за податками, недоплат у державні цільові фонди,

позабюджетні фонди;
• платежів за розпорядженнями  державних податкових адмі-

ністрацій;
• платежів державного обов’язкового і соціального страхуван-

ня, до пенсійного фонду;
• за розпорядженням  Антимонопольного комітету і Конт-

рольно-ревізійного управління;
• згідно з розпорядженням підприємств за результатами огляду

претензій, що стосуються арбітражного врегулювання госпо-
дарських спорів, якщо боржник визнав претензію.

Порядок і форма розрахунків визначаються в договорі сторін.
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3.2. Правила документообігу при здійсненні
безготівкових розрахунків

Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких
визначені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в на-
ціональній валюті (за винятком платіжного доручення платника,
що складається в довільній формі).

Якщо закінчення строку пред’явлення розрахункового доку-
мента в банк припадає на неробочий день, то останнім днем вва-
жається робочий день, наступний за неробочим.

Розрахункові документи, що надійшли до банку протягом опе-
раційного часу, виконуються в день їх надходження. Розрахункові
документи, що надійшли після операційного часу, банк виконує
наступного робочого дня.

Якщо немає коштів на рахунку платника для виконання розра-
хункових документів, що надійшли до банку протягом операційного
дня, такі документи цього самого дня повертаються без виконання.

Якщо до банку надійшло одразу кілька розрахункових доку-
ментів, то порядок їх виконання такий:

• платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів;
• розрахункові документи на сплату платежів до бюджетів;
• платіжні вимоги, оформлені на підставі інших виконавчих

документів;
• усі інші документи в порядку їх послідовного надходження.
Кошти з рахунка платника списуються на підставі першого

примірника розрахункового документа, який залишається на збе-
ріганні в банку платника. Інші примірники розрахункового доку-
мента — щонайменше один (за винятком розрахункових чеків) —
банк передає платнику.

Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків
коштів на цих рахунках на початок операційного дня. У разі тех-
нічної можливості отримання інформації про кошти, що надходять
на рахунки клієнтів протягом операційного дня (поточні надход-
ження), банк може здійснювати платежі з їх рахунків з урахуван-
ням цих сум, якщо це визначено в договорі про розрахунково-касо-
ве обслуговування.

Платіжну вимогу стягувач може відкликати в будь-який час до
списання коштів з рахунка платника шляхом подання до банку,
що обслуговує стягувача, листа про відкликання.
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Розрахунковий документ відкликається тільки в повній сумі.
Банк одержувача зобов’язаний зарахувати кошти на рахунки
своїх клієнтів за електронними розрахунковими документами в
день отримання їх від розрахункової палати.

Дії банку щодо зарахування коштів на рахунок отримувача
наведено на рис. 3.2.

Банк, що обслуговує отримувача, зобов’язаний перевірити від-
повідність номера рахунка отримувача та його коду (номера), що
зазначені в електронному розрахунковому документі, і приймати
цей документ до виконання тільки тоді, коли вони належать цьо-
му отримувачу. У разі їх невідповідності  банк має право затрима-
ти суму переказу на строк до двох робочих днів для встановлення
належного отримувача цих коштів. У разі неможливості встанов-
лення належного отримувача банк зобов’язаний повернути кош-
ти. У разі недотримання цих вимог відповідальність  за шкоду,
завдану суб’єктам переказу, покладається на банк, що обслуго-
вує отримувача.

У разі виявлення розбіжностей у реквізитах перевірених елект-
ронних розрахункових документів банк одержувача зараховує
кошти, що надійшли на адресу одержувача, на рахунок “Креди-
тові суми до з’ясування”.

Якщо кошти зараховані на рахунок “Кредитові суми до з’ясу-
вання” внаслідок відсутності в банку рахунка, зазначеного в елек-
тронному розрахунковому документі як рахунок одержувача, або
його закриття, то кошти з рахунка “Кредитові суми до з’ясування”
цей банк повертає не пізніше наступного робочого дня після їх над-
ходження.

У разі зарахування коштів на рахунок “Кредитові суми до з’я-
сування” для здійснення банком одержувача додаткового контро-
лю він не пізніше наступного робочого дня відповідними каналами
зв’язку надсилає запит до банку платника для з’ясування/уточ-
нення реквізитів електронного розрахункового документа. Якщо
протягом трьох робочих днів з дня надсилання запиту відповідь від
банку платника не одержано, то нез’ясована сума повертається в
банк платника на той самий рахунок, з якого вона надійшла.

Якщо з вини банку кошти зараховані на рахунок неналежного
одержувача, то банк зобов’язаний одразу після виявлення своєї по-
милки перерахувати ці кошти на рахунок одержувача, якому вони
призначалися, але через помилку банку не були зараховані. У разі
невиконання банком цієї вимоги одержувач, якому призначалися
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кошти, має право в порядку, встановленому законом, вимагати від
банку-порушника сплати пені в розмірі, визначеному чинним зако-
нодавством (0,1 % суми за кожний день, але не більше 10 % суми за-
рахування). Суму цих коштів банк відображає за рахунками дебі-
торської заборгованості до часу її відшкодування неналежним
одержувачем.

Водночас банк, який помилково переказав кошти, зобов’язаний
негайно надіслати повідомлення неналежному одержувачу (безпо-
середньо або через банк, що обслуговує цього одержувача) про
здійснення йому помилкового переказу та про необхідність повер-
нути зазначену суму протягом трьох робочих днів з дати надход-
ження такого повідомлення.

Переказані неналежним одержувачем згідно з повідомленням
кошти банк спрямовує на погашення дебіторської заборгованості.
У разі несвоєчасного повернення неналежним одержувачем коштів
банк, що надсилав повідомлення, має право вимагати в установ-
леному законом порядку сплати цим одержувачем пені у визначе-
ному чинним законодавством розмірі. Спори між банком, з вини
якого здійснено помилковий переказ коштів, і неналежним одержу-
вачем цих коштів вирішуються в судовому порядку.

Дії банку щодо списання коштів з рахунка платника показано
на рис. 3.3.

БАНК  ОТРИМУВАЧА

Списання з рахунка
належного платника

Помилково перераховані
кошти (з вини банку)

Помилково перераховані
кошти (з ініціативи

неналежного стягувача)

Списання з рахунка
неналежного платника

Банк списує кошти
з рахунка належного
платника і зараховує

на рахунок неналежного
платника + пеня

Рис. 3.3. Дії банку щодо списання коштів з рахунка платника

Банк повертає кошти
платнику в судовому

порядку

Банк перераховує
кошти в банк
одержувача
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3.2. Ведення рахунків клієнтів

Ведення банками рахунків клієнтів є необхідною передумовою
та важливою складовою їх розрахунково-касового обслуговуван-
ня. Весь процес ведення рахунків умовно можна поділити на три
стадії: відкриття, обслуговування та закриття рахунків.

Банки України можуть відкривати клієнтам чотири види ра-
хунків:

• поточні;
• бюджетні;
• кредитні;
• депозитні.
Поточний рахунок — це рахунок, що відкривається банком

клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення роз-
рахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів
відповідно  до умов договору та вимог законодавства України.
Відкривається підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим
підрозділам, а також фізичним особам для зберігання коштів і
здійснення розрахунків.

До поточних належать такі рахунки:
• за спеціальними режимами їх використання, що відкривають-

ся у випадках, передбачених законами України або актами
Кабінету Міністрів України;

• поточні типу “Н”, що відкриваються в національній валюті
офіційним представництвам  і представництвам  юридич-
них осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємницьку ді-
яльність на території України;

• поточні типу “П”, що відкриваються в національній валюті
постійним представництвам ;

• карткові, що відкриваються для обліку операцій за платіжни-
ми картками;

• поточні виборчих фондів.
Поточний рахунок призначений для обігу коштів до запитання.

Кожне підприємство і його відокремлений підрозділ можуть відкри-
вати один основний поточний рахунок, усі інші поточні рахунки
цього підприємства вважаються додатковими. На основному ра-
хунку обліковується заборгованість, яка списується в безспірному
порядку. Номери поточних рахунків підприємство (їх власник) по-
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винно повідомити в податкові органи, а також у банки, де відкри-
то інші рахунки.

Для відкриття поточного рахунка підприємство повинно пода-
ти до банку пакет документів:

• заяву на відкриття рахунка, підписану керівником та голов-
ним бухгалтером підприємства;

• посвідчену нотаріально копію свідоцтва про державну реєст-
рацію;

• посвідчену нотаріально копію зареєстрованого статуту;
• копію документа, що підтверджує взяття підприємства на

облік податковим органом;
• картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпо-

ряджатися рахунком та підписувати розрахунково-касові
документи;

• нотаріально посвідчену копію документа про реєстрацію
підприємства в органах Пенсійного фонду України.

Для відкриття поточних рахунків відокремленим структурним
підрозділам підприємства до установ банків додатково повинні по-
даватися такі документи:

• копія положення про відокремлений підрозділ, посвідчена но-
таріусом чи органом, який створив цей підрозділ;

• клопотання підприємства (органу), яке створило відокремле-
ний підрозділ, про відкриття рахунка.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що пра-
цюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахун-
ки на своє ім’я. Для цього вони мають подати до банків такі доку-
менти:

• заяву;
• копію свідоцтва про державну реєстрацію;
• картку зі зразком підпису, посвідчену працівником банку,

що відкриває рахунок, чи нотаріально;
• документ, що засвідчує особу;
• копії документів про взяття на податковий облік та про реє-

страцію в органах Пенсійного фонду України, посвідчену
нотаріально чи органами, що їх видали.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам та їх від-
окремленим підрозділам, яким виділяються кошти з Державного та
місцевих бюджетів для їх цільового використання. Відкриття бюд-
жетних рахунків здійснюється на підставі дозволів, які видаються
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фінансовими органами — розпорядниками бюджетних коштів, а
також заяви клієнта про відкриття рахунка, картки зі зразками
підписів осіб — розпорядників рахунків та відбитком печатки.
Якщо клієнт має в цій установі банку поточний рахунок, то бюд-
жетний рахунок йому може бути відкритий лише на підставі заяви
без подання інших документів.
Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі юриди-

чним і фізичним особам установами банків, які мають право вида-
вати кредити. Кредитні рахунки призначені для обліку за-
боргованості клієнтів за кредитами комерційних банків.
Вкладний (депозитний) рахунок — це рахунок, що відкриваєть-

ся банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що
передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без
зазначення такого строку під визначений процент і підлягають по-
верненню клієнту відповідно до законодавства України та умов до-
говору.

3.4. Безготівкові міжгосподарські розрахунки

Організаційно безготівкові розрахунки поділяються на такі:
• міжгосподарські;
• міжбанківські.
Організація безготівкових розрахунків підпорядковується

відповідним  принципам і вимогам (рис. 3.4).
У практиці здійснення безготівкових розрахунків беруть участь

фінансові та комерційні документи.
Розрізняють такі фінансові документи: розрахункові та пла-

тіжні.
Розрахунковий документ містить доручення або вимогу до бан-

ку про перерахування чи зарахування зазначеної суми коштів.
(наприклад, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення,
чек, акредитивна заява.
Платіжний документ містить зобов’язання або наказ певній

особі виплатити  зазначену суму пред’явнику документа (наприк-
лад, вексель).
Комерційний документ містить характеристику товарів та по-

слуг і супроводжує їх переміщення від постачальника до покупця
(наприклад, рахунок-фактура, коносамент, страховий поліс).
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Розрахункові документи повинні містити:
• назву і номер документа; число, місяць і рік його виписуван-

ня;
• назву платника і отримувача коштів, номери їх банківських

рахунків;
• назву і місцезнаходження банку платника і отримувача

коштів;
• номери кореспондентських рахунків платника і отримувача

коштів;
• суму платежу;
• мотиви перерахування коштів;
• підпис (платника або отримувача), відбиток печатки.
При перевірці правильності оформлення документів співробітни-

ки банку звертають особливу увагу на правильність і повноту за-
повнення реквізитів документів (виправлення і підчищення заборо-
няються). Число і рік виписування документів проставляються циф-
рами, місяць — літерами. Документи повинні бути заповнені з
використанням  технічних засобів. Документи підписують уповно-

Платники відповідальні
за здійснення платежів
у  встановлені строки

Максимальне
наближення часу платежу
до часу відвантаження

товарів, виконання робіт,
надання послуг

Можливість здійснення
за допомогою розрахунків
контролю за виконанням
взаємних зобов’язань

ПРИНЦИПИ  БЕЗГОТІВКОВИХ  РОЗРАХУНКІВ

Здійснюються
через установи

банків

Надання права
вибору банків для
відкриття рахунків

Списання коштів
за розпорядженням власника
 в межах залишку на рахунку

Обов’язкове зберігання коштів
на рахунках у банках

Самостійний вибір форм
розрахунків

Рис. 3.4. Принципи безготівкових розрахунків
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важені на це особи, підписи яких повинні збігатися зі зразками на
картці.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватись з використанням
кількох форм.

Розрахунки платіжними дорученнями
Платіжне доручення — це доручення підприємства обслуговую-

чому його банку про перерахування певної суми зі свого рахунка
на рахунок іншого підприємства.

Платіжні доручення застосовуються як при місцевих, так і при
іногородніх розрахунках, а також у розрахунках за товарними і
нетоварними платежами:

• за фактично відвантажену/продану продукцію (виконані ро-
боти, надані послуги тощо);

• як попередня оплата, якщо такий порядок розрахунків вста-
новлений законодавством та/або обумовлений договором;

• для завершення розрахунків за актами звіряння взаємної
заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку,
встановленого чинним законодавством;

• для перерахування підприємствами сум, які належать фізич-
ним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки,
відкриті в банках;

• для сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бю-
джетів та/або державних цільових фондів;

• в інших випадках відповідно до укладених договорів та/або
чинного законодавства.

Під попередньою оплатою слід розуміти оплату товарів чи по-
слуг, готових для відвантаження  покупцям одразу після отримання
платежу і відвантажених (вивeзeних) не пізніше терміну, зазначе-
ного в договорі (як правило, трьох робочих днів з дня отримання
плaтeжy).

Фізичні особи використовують платіжні доручення в разі пе-
рерахування коштів зі своїх поточних та вкладних/депозитних ра-
хунків згідно з режимом використання цих рахунків.

Платіжне доручення приймається банком до виконання тільки
за наявності коштів на поточному рахунку. Доручення на перера-
хування коштів у дохід бюджету, державні цільові фонди та інші
платежі безспірного характеру приймаються банком незалежно від
наявності коштів на поточному рахунку.
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Платіжне доручення дійсне 10 календарних днів. День оформ-
лення платіжного доручення не враховується.

У договорі про розрахунково-касове обслуговування банк і
платник можуть передбачати можливість подання платником пла-
тіжного доручення в довільній формі, що передбачається згаданим
договором. Цей договір має визначати також правила заповнення
платником таких доручень і умови їх приймання та виконання
банком.

Якщо йдеться про перерахування коштів у межах одного банку,
банк списує зазначену в дорученні суму з рахунка платника і зара-
ховує на рахунок одержувача коштів. Якщо одержувач коштів об-
слуговується іншою установою банку, то кошти перераховуються
через кореспондентські рахунки. Поопераційний порядок розра-
хунків за платіжним дорученням наведено на рис. 3.5, де 1 — одер-
жання замовлення та виписування рахунка-фактури; 2 — передан-
ня платником оформленого платіжного доручення банку; 3 — спи-
сання з рахунка платника суми згідно з платіжним дорученням; 4 —
перерахування суми платіжного доручення в банк одержувача
коштів; 5 — зарахування коштів на рахунок одержувача; 6 — вида-
ча клієнту витягу з особового рахунка про зарахування коштів.

Розрахунки можуть здійснюватися на підставі платіжного до-
ручення також тоді, коли підприємство-платник здійснює переказ
коштів через відділення зв’язку. На підставі відповідного  платіжно-
го доручення може бути здійснений без обмеження суми переказ
коштів через відділення зв’язку:

Рис. 3.5. Порядок розрахунків за платіжним дорученням

ОДЕРЖУВАЧ
КОШТІВ

(постачальник)

ПЛАТНИК
(покупець)

БАНК  ОДЕРЖУВАЧА
КОШТІВ

5

БАНК  ПЛАТНИКА
3

1

4

6 2
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• на ім’я окремих громадян (коштів, що належать їм особис-
то — пенсії, аліментів, заробітної плати, витрат на відряджен-
ня, авторського гонорару тощо);

• підприємствам (на видатки для виплати заробітної плати,
за організований набір робітників, для заготівлі сільсько-
господарської продукції в населених пунктах, де немає
банків).

Примусове списання коштів
Примусове списання коштів ініціюють стягувачі на підставі ви-

конання документів, виданих судами. У цьому разі оформлюється
платіжна вимога. Поопераційний порядок розрахунків за платіж-
ними вимогами наведено на рис. 3.6, де 1 — оформлення стягувачем
платіжної вимоги у трьох примірниках і передання її до банку ра-
зом з двома примірниками реєстру платіжних вимог; 2 — надсилан-
ня банком стягувача перших двох примірників платіжної вимоги в
банк платника; 3 — повертання банком стягувача стягувачу тре-
тього примірника платіжної вимоги разом із другим примірником
реєстру платіжних вимог; 4  — прийняття платіжної вимоги банком
платника і на її підставі списання коштів з рахунка платника в ме-
жах залишку на рахунку (перший примірник платіжної вимоги за-
лишається в банку платника); 5 — повідомлення платника його
банком не пізніше наступного дня про примусове списання коштів
з його рахунка.

ПЛАТНИК

БАНК  СТЯГУВАЧА БАНК  ПЛАТНИКА
4

5

СТЯГУВАЧ

Рис. 3.6. Порядок примусового списання коштів за платіжною вимогою

2

31

Банк платника виконує платіжну вимогу в повній сумі, а якщо
для цього не вистачає коштів на рахунку платника — у межах за-
лишку на рахунку.
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Банк стягувача приймає платіжні вимоги протягом 10 календар-
них днів з дати їх складання, а банк платника — протягом 30 ка-
лендарних днів з дати складання платіжних вимог.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Платіжні вимоги-доручення можуть застосовуватися в розра-

хунках усіма учасниками безготівкових розрахунків, причому як
при місцевих, так і при іногородніх розрахунках за поставлені то-
варно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги.
Платіжна вимога-доручення — це вимога постачальника до по-

купця оплатити на підставі направлених йому поза банком розра-
хункових і відвантажувальних  документів вартість поставленої за
договором продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Верхню частину вимоги-доручення оформлює одержувач
коштів згідно з вимогами до заповнення реквізитів розрахункових
документів і передає безпосередньо платнику не менше як у двох
примірниках. Доставку вимог-доручень до платника може здійсню-
вати банк одержувача через банк платника на договірних умовах.
У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює її ниж-
ню частину (від руки чи із застосуванням технічних засобів неза-
лежно від того, як заповнено верхню частину цього роз-
рахункового документа) і подає до банку, який його обслуговує.

Сума, яку платник погоджується сплатити одержувачу та яка
зазначається в нижній частині вимоги-доручення, не може пере-
вищувати суму, яку вимагає до сплати одержувач і яка зазначена
у верхній частині вимоги-доручення.

Поопераційний порядок розрахунків за платіжною вимогою-до-
рученням наведено на рис. 3.7, де 1 — передання платнику вимоги-
доручення разом з товарно-транспортними документами; 2 — пере-
дання платником до банку вимоги-доручення; 3 — списання з
рахунка платника суми згідно з вимогою-дорученням; 4 — пере-
рахування в банк постачальника суми вимоги-доручення; 5 —за-
рахування коштів на рахунок постачальника; 6 — видача поста-
чальнику витягу з особового рахунка про зарахування коштів.

Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо
зазначена платником сума перевищує суму, що є на рахунку
платника .

Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протя-
гом 20 календарних днів з дати оформлення її одержувачем.
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Причини неоплати платником вимоги-доручення з’ясовуються
безпосередньо між платником та одержувачем коштів.

Платник може відмовитись від акцепту в повній сумі з таких
причин:

• постачальник висунув вимогу за незамовлені, непередбачені
договором товари та послуги;

• товари відвантажені не за належною адресою або достроко-
во без згоди покупця;

• до закінчення строку акцепту документально встановлено,
що товари, які надійшли, недоброякісні, некомплектні, не-
стандартні, зниженої сортності;

• товари оплачені раніше та ін.
Часткова відмова від оплати може бути заявлена, якщо зазна-

чені причини стосуються лише частини суми вимоги, а саме:
• разом із замовленими товарами постачальник відвантажив

незамовлені;
• допущено арифметичну помилку в рахунку;
• частина товарів виявилася недоброякісною та ін.
У заяві про відмову від акцепту через недоброякісність, некомп-

лектність, знижену сортність товарів зазначаються номер і дата акта
прийняття товару за якістю чи комплектністю. Один примірник акта
прийняття товару за якістю платник зобов’язаний надіслати поста-
чальнику не пізніше дня заявлення відмови від акцепту.

Розрахунки чеками
Розрахунковий чек — це письмове доручення банку здійснити

перерахування коштів з рахунка чекодавця (платника) на раху-
нок чекодержателя (отримувача коштів).

ПОСТАЧАЛЬНИК

БАНК
ПОСТАЧАЛЬНИКА

5

БАНК  ПЛАТНИКА
3

1

4

6 2

ПЛАТНИК

Рис. 3.7. Порядок розрахунків платіжною вимогою-дорученням
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Чеки поділяються на два види:
• для розрахунків між юридичними особами;
• для розрахунків між фізичними та юридичними особами.
Розрахункові чеки використовують тільки для безготівкових пе-

рерахувань з рахунка чекодавця на рахунок одержувача коштів і
не підлягають сплаті готівкою.

Розрахункові чеки брошуруються в чекові книжки по 10, 20, 25
аркушів. Розрахункові чеки, що використовуються фізичними осо-
бами для здійснення одноразових операцій, виготовляються  як ок-
ремі бланки і банки обліковують їх окремо від чекових книжок.

Термін дії чекової книжки, що застосовується в розрахунках між
юридичними особами, — один рік, розрахункового чека, який ви-
дається фізичній особі для одноразового розрахунку з юридичною
особою, — 3 місяці з дати їх видачі. Строк дії невикористаної чеко-
вої книжки може подовжуватися за погодженням з банком-емітен-
том. Термін дії чека з такої книжки — 10 днів, не враховуючи дня
його виписування.

Вносити в розрахунковий чек виправлення і використовувати
замість підпису факсиміле забороняється.

При розрахунках фізичної особи з підприємством чеком чекода-
вець може отримувати здачу готівкою, але не більше 20 % суми
чека. Якщо сума здачі більша, чек потребує переоформлення. Неви-
користаний чек його власник може здати в банк для зарахування
грошей на рахунок або отримання готівки. На юридичних осіб це
не поширюється.
Ліміт чекової книжки — це максимальна сума, на яку платник

може виписати чек (чеки) з чекової книжки.
Банк видає чекову книжку господарському органу на підставі

його заяви. Для забезпечення платежів за чеками грошові кошти в
сумі ліміту чекової книжки на основі платіжного доручення депону-
ються на окремому аналітичному рахунку “Кошти в розрахунках
СГД”. Депоновану суму банк списує з рахунка підприємства або
видає на це кредит. Власник книжки повинен обліковувати зали-
шок вільного ліміту за нею і не має права виписувати чеки на суму,
яка перевищує цей залишок. Поопераційний порядок видачі чеко-
вої книжки наведено на рис. 3.8, де 1 — подання клієнтом заяви
банку-емітенту про видачу чекової книжки (клієнт проставляє но-
мер рахунка, з якого сплачуватимуться чеки; ліміт чекової книжки);
2 — перевірка операційним працівником правильності заповнення
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заяви, наявності коштів на рахунку, відповідності підпису і відбит-
ка печатки зразкам у картці зразків; подання заяви на підпис
керівнику або головному бухгалтеру банку; 2а — передання заяви
до каси; 3 — проставляння касиром на заяві й талоні до неї номерів
чеків і передання операційному працівникові чекової книжки разом
із заявою під розписку в талоні (талон до заяви залишається в
касі); 3а — перевірка операційним працівником наявності всіх
чеків у книжці, заповнення внутрішнього боку обкладинки книжки
(назви чекодавця, номера поточного рахунка, з якого сплачують-
ся чеки, термін дії та ліміту чекової книжки), а також вписання в
кожний чек назви і МФО банку-емітента, назви чекодавця і номе-
ра поточного рахунка, з якого сплачуються чеки; 4 — передання
оформленої чекової книжки і заяви працівникові  банку для
здійснення контролю за перевіркою правильності їх заповнення і
підписання; 5 — завіряння печаткою банку чекової книжки на зво-
роті обкладинки і повернення до каси; 6 — перевірка касиром на-

Клієнт

Операційний
працівник

банку-емітента
Керівник

Заява

Заява

Каса

Заява
+

Чекова
книжка

Заява
+

Платіжне
доручення

Заява
+

Чекова
книжка

Контролер

Чекова книжка

Рис. 3.8. Порядок видачі чекової книжки
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явності чеків у книжці, підписання талону до заяви і повернення
книжки операційному працівникові для списання бланка чекової
книжки з позабалансового рахунка “Бланки суворої звітності”;
7 — видача чекової книжки клієнту.

Поопераційний порядок розрахунків чеками наведено на
рис. 3.9, де 1 — подання в банк заяви на видачу чекової книжки і
платіжного доручення на депонування суми ліміту; 2 — депону-
вання банком коштів на окремому рахунку “Кошти в розрахунках
СГД”; 3 — видача клієнту чекової книжки; 4 — виписування чеку
постачальникові; 5 — відвантаження  товарів або надання послуг;
6 — здавання чекодержателем у банк реєстру оплачених чеків ра-
зом із чеками; 7 — оприбуткування суми чека на позабалансовому
рахунку “Документи і цінності, прийняті на інкасо”; 8 — інкасу-
вання чека в банк платника; 9 — списання банком платника
коштів, які було депоновано на окремому рахунку “Кошти в роз-
рахунках СГД”; 10 — перерахування коштів за чеком у банк по-
стачальника; 11 — зарахування суми чека на рахунок постачаль-
ника і списання її з позабалансового рахунка “Документи і
цінності, прийняті на інкасо” у банку постачальника.

ПОСТАЧАЛЬНИК

БАНК
ПОСТАЧАЛЬНИКА

7, 11

БАНК  ПЛАТНИКА
2, 9
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ПЛАТНИК

Рис. 3.9. Порядок розрахунків чеками
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У разі надходження грошей протягом 10 календарних днів з мо-
менту інкасації чека здійснюється запит банку платника, на що
той не пізніше наступного дня повинен дати відповідь.

Якщо в чековій книжці після закінчення терміну її дії залиши-
лися невикористані чеки, вони повертаються в банк і погашаються
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ним. За бажанням клієнта термін дії чекової книжки може подовжу-
ватись.

Якщо чеки з чекової книжки використані, а ліміт залишився не-
використаним, банк може видати нову книжку на цю саму суму.

Розрахунки з використанням акредитивів
Акредитив — це форма розрахунків, за якою банк-емітент за до-

рученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:
• виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені то-

вари, виконані роботи, надані послуги;
• надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійсни-

ти цей платіж.
Акредитиви використовують тільки в іногородніх розрахунках

за матеріальні цінності й послуги. Особливість цієї форми розра-
хунків полягає в тому, що рух грошових коштів випереджає рух
матеріальних цінностей.

Акредитивну форму розрахунків використовують тоді, коли
вона передбачена договором. Акредитив відкривається (вистав-
ляється) за рахунок власних коштів покупця або кредиту банку.
Акредитив може виставлятися  також частково за рахунок власних
коштів і кредиту банку.

Один акредитив призначений для розрахунків тiльки з одним
постачальником і не може переадресовуватися.
Акредитиви можуть відкриватися в банку покупця або поста-

чальника. Розрізняють такі види акредитивів:
• покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);
•  відкличні та безвідкличні.
Покритим (депонованим) вважають акредитив, при відкритті

якого банк покупця перераховує кошти платника на окремий ра-
хунок, що відкривається в банку постачальника або покупця.

Непокритий акредитив — це акредитив, виставлений без депо-
нування коштів. Такий акредитив може виставлятися  в банку по-
купця. У банку постачальника він може відкриватися тільки за на-
явності кореспондентських відносин між банками.

Відкличний акредитив — це акредитив, який може бути зміне-
ний або анульований банком покупця без попереднього пого-
дження з постачальником (наприклад, у разі недотримання умов,
передбачених договором, дострокової відмови банку-покупця га-
рантувати платежі за акредитивом). Розпорядження про зміну
умов відкличного акредитиву платник повідомляє своєму банку,
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який повідомляє банк постачальника, а останній — безпосередньо
постачальника.

Безвідкличний акредитив може бути змінений або анульований
тільки за згодою постачальника, на користь якого він відкритий.

Термін дії і порядок розрахунків за акредитивом встановлюють-
ся в договорі між платником і постачальником, де зазначаються
такі дані:

• назва банку покупця;
• вид акредитива і спосіб його виконання;
• перелік документів, які повинні бути подані постачальником

для отримання коштів за акредитивом;
• строк подання документів для відвантаження  товару.
Для відкриття акредитива платник повинен подати обслугову-

ючому банку заяву, де зазначити:
• номер договору, за яким відкривається акредитив;
• термін дії акредитива;
• назву постачальника;
• назву банку-постачальника;
• місце виконання акредитива;
• повну і точну назву документів, проти яких здійснюються

виплати за акредитивом, строк їх подання;
• вид акредитива;
• для відвантаження  яких товарів відкривається акредитив;
• строк відвантаження  товарів;
• суму акредитива;
• спосіб реалізації акредитива.
Якщо платник виставив покритий акредитив у банку поста-

чальника, порядок розрахунків за покритим акредитивом  ілюструє
рис. 3.10, де 1 — подання в банк заяви на відкриття акредитива;
2 — списання суми акредитива з рахунка заявника; 3 — перераху-
вання суми акредитива у виконуючий банк; 4 — депонування ак-
редитива на окремому рахунку; 5 — повідомлення бенефіціара про
відкриття на його користь акредитива; 6 — відвантаження  товарів
або надання послуг; 7 — подання бенефіціаром у банк документів
про відвантаження  продукції і виконання умов акредитива; 8 —
зарахування коштів на рахунок бенефіціара; 9 — посилання по-
відомлення банку-емітенту про оплату акредитива; 10 — відмітка
про виконання акредитива і повідомлення про це заявника.
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Якщо гроші в сумі виставленого акредитива задепоновані в
банку покупця,  поопераційний порядок розрахунків за покритим
акредитивом  ілюструє рис. 3.11, де 1 — подання у банк заяви на
відкриття акредитива; 2 — списання суми акредитива з рахунка
заявника; 3 — депонування суми акредитива на рахунку “Кошти
в розрахунках СГД / розрахунки акредитивами”; 4 — відванта-
ження товарів або надання послуг; 5 — подання бенефіціаром у
банк документів про відвантаження  продукції і виконання умов
акредитива; 6 — відображення банком постачальника операції за
забалансовим рахунком “Акредитиви до оплати”; 7 — повернення
постачальнику його банком третього примірника реєстру; 8 — по-
силання повідомлення банку-емітенту про оплату акредитива; 9 —
на основі першого примірника списання банком платника грошей
з рахунка “Кошти в розрахунках СГД / розрахунки акредитива-
ми”; 10 — перерахування суми акредитива у виконуючий банк;
11 — передання платнику другого примірника реєстру разом з
іншими документами; 12 — зарахування коштів на рахунок бене-
фіціара; 13 — списання банком постачальника коштів з рахунка
“Акредитиви до сплати”.

При виставленні непокритого акредитива, відкритого в банку
постачальника, кошти не депонуються, але гарантія платежу дося-
гається завдяки банківській гарантії.

Поопераційний порядок розрахунків за непокритим  акредити-
вом, відкритим у банку постачальника, наведено на рис. 3.12, де
1 — подання в банк заяви на виставлення непокритого акредити-
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Рис. 3.10. Порядок розрахунків за покритим акредитивом, відкритим
у банку постачальника
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ва; 2 — оприбуткування банком платника суми непокритого акре-
дитива на позабалансовому рахунку “Гарантії і поручительства,
видані банком”; 3 — надання банком покупця дозволу банку по-
стачальника, де відкрито кореспондентський рахунок банку по-
купця, при освоєнні акредитива відповідні суми списувати зі свого
кореспондентського рахунка; 3а — відкриття банком постачаль-
ника акредитива на рахунку “Розрахунки за акредитивами”; 4 —
відвантаження  товарів або надання послуг; 5 — надання поста-
чальником своєму банку реєстру та інших документів, що підтвер-
джують відвантаження товару; 6 — направлення банком поста-
чальника спецзв’язком до банку платника двох примірників реєст-
ру і доданих до нього документів за виконаним акредитивом; 7 —
списання банком платника коштів за акредитивом з розрахунко-
вого рахунка платника на підставі першого примірника реєстру;
8 — передання платнику другого примірника реєстру разом з оп-
лаченими з акредитива документами; 9 — списання банком плат-
ника коштів, які було оприбутковано на позабалансовому рахун-
ку “Гарантії і поручительства, видані банком”; 10 — перерахуван-
ня в банк постачальника коштів за акредитивом; 11 —
зарахування суми акредитива на рахунок постачальника і спи-
сання з рахунка “Розрахунки за акредитивами”; 12 — повертання
банком покупця після перевірки дотримання умов акредитива бан-
ку постачальника витрат, пов’язаних з виконанням акредитива
(ці витрати відшкодовуються на умовах, передбачених міжбанків-
ським договором).
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Рис. 3.11. Порядок розрахунків за покритим акредитивом,
відкритим у банку покупця

11
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Якщо банк покупця не може списати кошти з рахунка покупця,
за умови, що акредитив виконувався за рахунок кредиту, банк до
вирішення питання згідно з договором зараховує заборгованість
на рахунок, призначений для обліку короткострокових кредитів.
Одночасно на суму виплачених постачальнику коштів здійснюєть-
ся списання з рахунка “Гарантії і поручительства, видані банком”.

При виставленні непокритого акредитива в банку покупця спи-
сання коштів на суму відвантажених товарів здійснюється з рахун-
ка покупця, а в разі відсутності на ньому грошей операції здійсню-
ються в порядку, викладеному для непокритого акредитива, вис-
тавленого в банку постачальника.

Платежі з акредитива здійснюються в межах терміну його дії по-
вними сумами акредитива або частинами. Видача з акредитива
готівки забороняється.

Акредитив може закриватися достроково за згодою постачаль-
ника і покупця, якщо акредитив безвідкличний, або однією сторо-
ною, якщо він відкличний.

Розрахунки в порядку планових платежів
У разі рівномірних і постійних поставок товарів та наданих по-

слуг покупці можуть розраховуватися з постачальниками в по-
рядку планових платежів, при яких розрахунки здійснюються пе-
ріодично за домовленістю сторін.

Планові платежі перераховуються за платіжними дорученнями.
Ці платежі можуть виконуватися щоденно або періодично у стро-
ки, узгоджені постачальником і покупцем. Строк укрупненого пла-

4

1

ПОСТАЧАЛЬНИК ПЛАТНИК

БАНК  ПОСТАЧАЛЬНИКА
3а, 7, 11

БАНК  ПЛАТНИКА
2, 7, 9

5

12

8

Рис. 3.12. Порядок розрахунків за непокритим акредитивом,
відкритим у банку постачальника

6
10

3
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нового платежу призначається, як правило, на середній робочий
день розрахункового періоду.

Суми кожного планового платежу встановлюються сторонами
на наступний місяць (квартал) виходячи з періодичності платежів і
обсягу поставок чи надання послуг. При щоденних планових пла-
тежах їх розміри визначаються діленням суми поставок за місяць на
кількість робочих днів банку в цьому періоді. При безперервному
циклі виробництва і реалізації продукції сума планового платежу
може розраховуватися виходячи з кількості календарних днів у
місяці.

На кожний плановий платіж банку подається окремий доку-
мент.

Періодично, але не рідше одного разу на місяць покупець і по-
стачальник уточнюють свої розрахунки на основі фактичного
відпуску товарів чи надання послуг і здійснюють перерахунки в
порядку, обумовленому в угоді. При цьому різниця, що виникла,
може перераховуватись за окремим дорученням або враховуватися
при черговому плановому платежі. Уточнення розрахунків доці-
льно долучати до останнього платежу місяця для того, щоб на
звітну дату взаємна заборгованість була мінімальною.

Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості.
До розрахунків, що базуються на заліку взаємної заборгова-

ності платників, належать такі, за якими взаємні зобов’язання бор-
жників і кредиторів один перед одним погашаються в рівновеликих
сумах й лише за різницею здійснюється платіж на загальних підста-
вах. Кожна сторона сплачує або одержує лише різницю платіжної
суми, яка не покривається зарахуваннями.

Розрізняють два види заліку взаємної заборгованості (рис. 3.13).
1. Розрахунки за сальдо зустрічних вимог можуть здійснюватися

тоді, коли два підприємства перебувають у постійних господарсь-
ких зв’язках і кожне з них є одночасно і постачальником, і покуп-
цем одне щодо одного. Розрахунки здійснюються на основі угоди
між учасниками, причому строки і порядок розрахунків погоджу-
ються з банком. В угоді сторонами передбачається:

• періодичність звірення взаємної заборгованості зі складанням
відповідного акта;

• строки розрахунків;
• форма розрахунків.
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Підприємства, що здійснюють розрахунки за сальдо, надсила-
ють один одному, минаючи банк, розрахункові документи на
відвантажені товарно-матеріальні цінності чи надані послуги. Ці
документи не підлягають негайній оплаті. На одного з учасників
розрахунків покладають обов’язок визначення строків виведення
сальдо взаємних вимог за розрахунковий період. Після складання
акта звіряння взаємної заборгованості сторона, на користь якої
склалося кредитове сальдо взаємних зобов’язань, виписує доку-
мент (платіжне доручення, платіжну вимогу-доручення) або оформ-
ляє вексель.

Приклад 3.1. Хлібозавод і магазин уклали угоду про розрахунки
за сальдо зустрічних вимог. За перший період поставки хлібобулоч-
них виробів заводом магазину становили 1000 грн. За цей же період
магазин повернув заводу тару на 300 грн.

Сальдо взаємних вимог складеться  на користь хлібозаводу на
суму

1000 – 300 = 700 грн (перерахує магазин заводу).
Заліковано було коштів на суму 300 ⋅ 2 = 600 грн (кошти не пе-

рераховувалися).
Тоді процент заліку, тобто частка коштів, які не братимуть

участі в переказі коштів завдяки використанню взаємозаліку, стано-
витиме

600 / (1000+ 300) = 46,15 %.

РОЗРАХУНКИ  ПРИ  ЗДІЙСНЕННІ  ЗАЛІКУ  ВЗАЄМНОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

постійно діючі

Сальдо зустрічних вимог

між групою
підприємств

між двома
підприємствами

разові

Залік зустрічних вимог

Рис. 3.13. Різновиди заліку взаємної заборгованості
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2. До разових розрахунків належать заліки зустрічних вимог між
двома підприємствами або між групою підприємств. Порядок цих
розрахунків визначається рішенням центральних органів влади.

Суть разового заліку зустрічних вимог між двома підприємства-
ми зводиться до того, що підприємство , яке бажає здійснити залік,
подає в установу банку заяву про залік. Банк приймає до заліку
лише ті розрахункові документи, які підлягають оплаті безперечно.
Залік здійснюють відкликанням  розрахункового документа, який
підлягає заліку в повній сумі. Неоплачена сума пред’являється до
сплати в календарній черговості.

У заліку зустрічних вимог між групою підприємств може брати
участь кілька підприємств з одного чи різних регіонів країни, при-
чому не обов’язково, щоб вони мали одне до одного тільки зустрічні
претензії. Вони можуть бути взаємопов’язані лише послідовним
ланцюгом грошових вимог і зобов’язань. Кожному учасникові за-
ліку відкривається тимчасовий особовий рахунок, у дебет якого за-
писуються суми документів, оплачених шляхом заліку, а у кре-
дит — суми, які надходять підприємству від інших учасників залі-
ку. Якщо сальдо за рахунком кредитове, воно зараховується на
поточний рахунок учасника заліку. Якщо утворилось дебетове
сальдо по заліку, то воно списується з поточного рахунка. Банк
може надати учасникові заліку кредит на завершення заліків
(сплату дебетового сальдо).

Приклад 3.2. Здійснюється разовий розрахунок за сальдо зустрі-
чних вимог між групою підприємств. Банк обслуговує три підприєм-
ства (№ 1, 2, 3), які беруть участь у заліку.

Платіжні вимоги виставлені кредиторами  на платників за кож-
ною позицією дебіторської  заборгованості й були ними акцептовані
(див. таблицю). Умовами заліку допускається часткова оплата ак-
цептованих дебітором платіжних вимог.

На день здійснення заліку вільний залишок коштів на поточних
рахунках підприємств становив: першого підприємства — 40 тис.
грн, другого — 10 тис. грн.

Платіжні вимоги кредиторів
Платник Кредитор Сума, тис. грн.

1 2 25
3 50

2 3 30
3 1 40

2 15
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Клієнти банку мають такі дебіторську і кредиторську заборгова-
ності:

Отже, за результатами заліку банк спише з рахунка підприєм-
ства № 1 35 тис. грн (результативне сальдо становитиме 5 тис. грн),
з них на рахунок підприємства № 2 буде зараховано 10 тис. грн, на
рахунок підприємства № 3 — 25 тис. грн.

Розрахунки векселями
Розрахункова діяльність комерційного банку полягає також у

виконанні доручень клієнтів з оплати векселів (детальніше це пи-
тання розглянемо в розд. 6).

3.5. Міжбанківські розрахунки

Міжбанківські розрахунки — це система здійснення і регу-
лювання платежів за грошовими вимогами та зобов’язаннями, які
виникають між банківськими установами у процесі їх діяльності.

В Україні міжбанківські розрахунки можуть здійснюватись:
• через систему електронних платежів (СЕП) НБУ;
• через власну внутрішньобанківську платіжну систему;
• через прямі кореспондентські відносини між банками.
Основне призначення кожної із систем полягає у якнайшвидшо-

му транспортуванні розрахункових документів між банками та пе-
реказуванні коштів від платника до одержувача.

Використання внутрішньобанківської платіжної системи перед-
бачено між установами одного банку — юридичної особи. Розра-
хунки між різними банками — юридичними особами здійснюються
на основі кореспондентських відносин, які поділяють на два види:

• між комерційними банками і НБУ;
• прямі між комерційними банками.

  № 1   № 2   № 3

Д-т
Дебітори
25 (2)
50 (3)
Оборот   75
Списання 35

К-т
Кредитори
40 (3)

Оборот   40

Д-т
Дебітори
30 (3)

Оборот   30

К-т
 Кредитори
 25 (1)
 15 (3)
 Оборот   40
Зарахування 35

Д-т
Дебітори
40 (1)
15 (2)
Оборот   55

К-т
 Кредитори
 50 (1)
 30 (2)
 Оборот   80
Зарахування 25
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Нині в Україні практично всі розрахунки між українськими
банками здійснюються через систему електронних платежів НБУ.
Прямі кореспондентські відносини використовують при розрахун-
ках між банками України та банками інших країн.

Отже, усі комерційні банки України відкривають кореспон-
дентські рахунки в НБУ. Для цього до територіального управління
НБУ подають такі документи:

• заяву про відкриття рахунка;
• один із примірників статуту банку;
• копію банківської ліцензії;
• посвідчені нотаріально два примірники картки зі зразками

підписів та відбитком печатки;
• посвідчену нотаріально копію документа, що підтверджує

взяття банку на податковий облік;
• довідку про реєстрацію банку в органах Пенсійного фонду

України;
• посвідчену нотаріально копію довідки органу державної ста-

тистики про включення до ЄДРПОУ.
Установи банку, які не є юридичними особами, можуть відкри-

вати в НБУ субкореспондентські рахунки, подаючи аналогічний
пакет документів та положення про філію замість статуту.

При відкритті кореспондентського рахунка на нього пере-
раховуються кошти з накопичувального рахунка і в регіональній
розрахунковій палаті відкривається технічний кореспондентський
рахунок, через який здійснюються безпосередні розрахунки.

На технічному кореспондентському рахунку на початок опера-
ційного банківського дня внутрішньосистемно  відображається сума
залишку коштів відповідного кореспондентського рахунка банку
за попередній операційний день, а також інформація про перераху-
вання і зарахування коштів у режимі реального часу. Наприкінці
дня результати розрахунків відображаються на кореспондентсько-
му рахунку банку в установі НБУ.

Учасникам розрахунків надається інформація про стан корес-
пондентського рахунка на початок кожного банківського дня, а
також про стан технічного кореспондентського рахунка протягом
дня з періодичністю, що визначається діючою технологією СЕП.

Із 1994 р. в Україні діє СЕП, яка працює в режимі реального
часу і дає змогу здійснювати розрахунки протягом операційного
дня.
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Система електронних платежів здійснює розрахунки через си-
стему розрахункових палат, яка має два рівні (рис. 3.14):

• регіональні розрахункові палати (є підрозділами територі-
ального управління НБУ, які обслуговують відповідний ре-
гіон);

• центральна розрахункова палата (обслуговує комерційні
банки Києва та Київської області, а також забезпечує функ-
ціонування системи загалом).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Центральна розрахункова палата

Територіальне управління (ТУ) НБУ Територіальне управління НБУ

Операційне
управління
ТУ НБУ

Кореспондент-
ський рахунок

банку
платника

Регіональна
розрахункова

палата

Технічний
кореспондент-
ський рахунок

банку

Регіональна
розрахункова

палата

Операційне
управління
ТУ НБУ

Технічний
кореспондент-
ський рахунок

банку

Кореспондент-
ський рахунок

банку
постачальника

Поточний рахунок постачальника

Банк платника

Поточний рахунок платника

Банк простачальника

Платник Постачальник

Рис. 3.14. Порядок розрахунків через систему розрахункових палат

Розрахункові документи, що використовуються в системі елект-
ронних розрахунків, мають електронну форму. Для передання
файлів їх готують за допомогою програмного забезпечення “опера-
ційний день банку (ОДБ)”, що обслуговує всі поточні операції бан-
ківської установи.
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Для взаємодії між установами банків та регіональними розра-
хунковими палатами використовують такі компоненти системи
електронних платежів:

• електронну пошту, яка забезпечує інформаційну взаємодію;
• програмно-технічний комплекс, який забезпечує обіг елект-

ронних документів та їх захист від несанкціонованого втру-
чання .

Протягом робочого дня установа банку здійснює сеанси зв’язку
з регіональною розрахунковою палатою за допомогою електронної
пошти, а також технологічні сеанси за допомогою АРМ (автомати-
зованого робочого місця). Кількість і періодичність сеансів банк
визначає відповідно до своїх потреб і регламенту роботи регіональ-
ної розрахункової палати.

Нормативними актами НБУ передбачено різноманітні моделі об-
слуговування банків та їх філій у СЕП (рис. 3.15).

Прямі кореспондентські відносини між банками встановлюються
з метою прискорення розрахунків. Оскільки на території України діє
СЕП (яка дає можливість здійснювати розрахунки протягом одно-
го робочого дня і її учасниками є всі інші банки), прямі кореспон-
дентські відносини між банками-резидентами встановлюються
лише в окремих випадках:

• пов’язаних із купівлею-продажем валютних коштів на
міжбанківському валютному ринку;

• при розрахунках між клієнтами банків за операціями, що ма-
ють постійний характер.

Прямі кореспондентські відносини банки України встановлюють
також з банками-нерезидентами для здійснення окремих операцій,
наприклад :

• міжбанківських розрахунків за експортно-імпортними опера-
ціями;

• операцій з купівлі-продажу інвалюти на світових ринках
та ін.

Банк-резидент, який не має ліцензії на відкриття кореспондентсь-
ких рахунків у банках-нерезидентах в інвалюті та здійснення опе-
рацій за ними, може виконувати міжнародні розрахунки за допо-
могою мережі кореспондентських рахунків іншого банку України,
який уповноважений здійснювати такі розрахунки.
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3.6. Розрахунки з використанням
платіжних карток

Банківська платіжна картка — це ідентифікаційний засіб, за до-
помогою якого держателю картки надається можливість здійснити
оплату товарів і отримати готівку.

Ідентифікування  держателя картки здійснюється нанесенням но-
мера та терміну дії картки, ім’я та прізвища власника, зразка його
підпису.

Модель 1
Консолідований кореспондентський рахунок обласним дирекціям
з відкриттям технічних рахунків  філіям (обласна дирекція встанов-
лює ліміти за технічними рахунками)

Модель 2

Консолідований кореспондентський рахунок обласним дирекціям
без відкриття технічних рахунків  філіям (обмін документами між
філіями здійснюється через внутрішньобанківську систему розра-
хунків)

Модель 3
Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
(усієї системи) без відкриття технічних рахунків обласним дирекці-
ям, філіям

Модель 4 Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
(усієї системи) з відкриттям технічних рахунків філіям

Модель 5
Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
(усієї системи) з відкриттям технічних рахунків обласним дирекціям

Модель 6
Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
(усієї системи) з відкриттям технічних рахунків обласним дирекціям
та їх  філіям

Модель 7

Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
(усієї системи) з відкриттям технічних рахунків філіям (характерна
риса — банк може динамічно обмежувати повноваження філій щодо
виконання операцій за допомогою операційних правил, які є
додатковим механізмом, вбудованим у САБ — систему автомати-
зації банку)

Інформаційна
модель (0)

Обслуговування  виконується без злиття кореспондентських рахун-
ків філій банків, банк отримує додаткову інформацію про роботу
його філій у СЕП у межах ТУ НБУ

Рис. 3.15. Моделі обслуговування банків та їх філій у СЕП
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У практиці діяльності комерційних банків використовуються
різні види пластикових карток:

• дебетна (дає змогу розпоряджатися грошима в межах за-
лишків коштів на кореспондентському рахунку);

• кредитна (допускає використання коштів понад наявну на
рахунку суму, але в межах встановленого банком ліміту кре-
дитування).

За характером рахунків розрізняють такі картки:
• власну, яка дає можливість фізичній особі розпоряджатися

власним картковим рахунком;
• корпоративну (дає змогу фізичній особі розпоряджатись карт-

ковим рахунком юридичної особи).
За технічними параметрами картки поділяють так:
• з магнітною стрічкою (містить на зворотному боці закодова-

ну магнітну доріжку з певною інформацією: банківські рекві-
зити власника, номер рахунка, секретний код, термін дії карт-
ки, максимальна сума коштів, якою може скористатися влас-
ник);

• з мікропроцесором (існує можливість обробляти інформацію;
така картка безпечніша, зручна для власника, однак дорож-
ча).

Для отримання картки клієнт пише заяву, заповнює спеціальну
анкету і укладає угоду з банком. Після виготовлення картки її ви-
дають клієнту разом із секретним PIN-кодом, який забороняється
повідомляти іншим особам. Власнику картки відкривають картко-
вий рахунок, тобто рахунок, розпоряджатись яким можна за допо-
могою картки. Банк, який обслуговує картковий рахунок і видає
картку, називають банком-емітентом.

Розглянемо порядок розрахунків з використанням  карток “Елек-
тронний гаманець” та “Електронний чек”.
Електронний гаманець (наперед оплачена платіжна картка) —

це платіжна картка, яка дає змогу виконувати операції в межах
витратного ліміту, записаного в картці, а кошти перераховуються
з консолідованого рахунка банку, на якому обліковуються внесені
клієнтами кошти. Поопераційний порядок розрахунків з викорис-
танням електронного гаманця наведено на рис 3.16, де 1 —перера-
хування клієнтом коштів на рахунок у банку-емітенті; 2 — відкрит-
тя банком-емітентом рахунка “Електронний гаманець” у розрахун-
ковому банку; 3 — видача банком-емітентом клієнту платіжної
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картки; 4 — пред’явлення клієнтом картки для розрахунків за това-
ри, послуги; 5 — перевірка касиром картки і здійснення запиту про
наявність суми платежу на рахунку клієнта; 6 — продаж підприєм-
ством торгівлі (побуту) клієнтові товару (надання послуги); 7 —
надходження  інформації про здійснення розрахунків до банку-емі-
тента, розрахункового та обслуговуючого банків, які відобража-
ють її на відповідних рахунках; 8 — перерахування коштів за то-
вари та послуги з рахунка “Електронний гаманець” у розрахунко-
вому банку на рахунок обслуговуючого банку; 9 — зарахування
коштів на поточний рахунок підприємства торгівлі (побуту).

Електронний чек — це різновид дебетової платіжної картки, опе-
рації з якою здійснюються прямим списанням коштів з карткового
рахунка платника в розмірі, що не перевищує попередньо задепо-
новану суму. При цьому в пам’яті картки ведеться сальдо (зали-
шок) коштів за цим рахунком.

Поопераційний порядок розрахунків з використанням  електрон-
ного чека наведено на рис. 3.17, де 1 — перерахування клієнтом
коштів на картковий рахунок у банк; 1а — відкриття банком кар-
ткового рахунка; 2 — видача банком клієнту платіжної картки
“Електронний чек”; 3 — пред’явлення клієнтом картки для розра-

ПІДПРИЄМСТВА
ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ
(термінали, банкомати)

БАНК-
ЕМІТЕНТ

РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК
(платник)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ БАНК
 9

Процесинговий центр
Попередньо
відкриває
поточний
рахунок

Рис. 3.16. Порядок розрахунків з використанням електронного гаманця
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хунку за товари, послуги; 4 — продаж підприємством торгівлі (по-
буту) клієнтові товару (надання послуги); 5 — перевірка касиром
підприємства картки і здійснення запиту про наявність суми плате-
жу на рахунку клієнта; 6 — надходження інформації про здійснен-
ня розрахунків до розрахункового та обслуговуючого банків; 7 —
перерахування коштів за товари та послуги з карткового рахунка
в розрахунковому банку на рахунок обслуговуючого банку; 7а —
відкриття обслуговуючим банком рахунка “Транзитний рахунок
електронних чеків”; 8 — зарахування коштів на поточний рахунок
підприємства торгівлі (побуту).

Для банківської системи загалом широке застосування плас-
тикових карток у сфері масових платежів має певні переваги:

• зростає залучення грошових коштів у внутрішньобанківсь-
кий обіг;

• знижується частка готівки у грошовій масі;
• з’являється додатковий стимул для переведення банківської

справи на сучасні електронні технології.

ПІДПРИЄМСТВА
ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ

РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК
(платник)

1а

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ БАНК
 7а

Процесинговий центр
Попередньо
відкриває
поточний
рахунок
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7

6 6

2 1

КЛІЄНТ
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Рис. 3.17. Порядок розрахунків з використанням електронного чека
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3.7. Розрахунки за допомогою систем
дистанційного обслуговування

Оперативне ведення клієнтами своїх рахунків у банку і обмін
технологічною інформацією, визначеною в угоді між банком та
клієнтами, останні можуть здійснювати за допомогою систем дис-
танційного обслуговування.

Склад послуг дистанційного банківського обслуговування визна-
чається складом їх споживачів (рис. 3.18):

• для клієнтів банку — юридичних осіб, у тому числі корпора-
тивних VIP-клієнтів — класична послуга “клієнт — банк”;

• для клієнтів банку — фізичних та юридичних осіб — комп’ю-
терна телефонія, що передбачає як виключно інформаційне
(опційне), так і повноцінне платіжно-розрахункове обслуго-
вування;

• для клієнтів банку — фізичних та юридичних осіб — послуга
“Інтернет-банк — клієнт”;

• для банків-кореспондентів і підрозділів банку — банківська
розрахункова система.

Системи типу “клієнт — банк”, “Інтернет-банк — клієнт”, “те-
лефонний банкінг” на підставі дистанційних розпоряджень клієнта
можуть надавати інформаційні послуги згідно з переліком, що заз-
начений в угоді між банком та клієнтом, а також виконувати опе-
рації за рахунком клієнта.

При розрахунках за допомогою систем “клієнт — банк”, “Інтер-
нет-банк — клієнт” застосовують електронні розрахункові доку-
менти. Якщо це передбачено угодою між банком та клієнтом, вико-
ристання клієнтом системи не виключає можливість обробки доку-
ментів клієнта на паперових носіях.

Платник може формувати електронні документи на підставі від-
повідно оформлених документів:

• платіжних доручень;
• платіжних вимог-доручень;
• з використанням  платіжних карток.
Забороняється формувати електронні розрахункові документи:
• клієнтами — на підставі розрахункових документів, які ма-

ють додатки (реєстри розрахункових чеків, документів за ак-
редитивом та ін.);
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• стягувачем — на підставі платіжних вимог на примусове
списання, стягнення коштів;

• отримувачем — у разі договірного списання коштів.
Зазначені документи стягувач/отримувач надсилає до банку на

паперових носіях.
Для здійснення операцій за рахунком клієнта (оплата кому-

нальних послуг, телефонних переговорів тощо) за допомогою систе-
ми “телефонний банкінг” (дистанційне обслуговування клієнтів за
допомогою телефонних каналів зв’язку) клієнт в угоді з банком про
розрахунково-касове обслуговування зазначає інформацію, яка
потрібна банку для списання ним коштів з рахунка клієнта. Якщо
це передбачено угодою між банком та клієнтом, використання
клієнтом системи не виключає можливої обробки банком доку-
ментів клієнта на паперових носіях.

Ідентифікація клієнта для доступу до системи “телефонний
банкінг” здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, передба-
чених в угоді між банком та клієнтом.

Засоби ідентифікації (номер клієнта, особистий ПІН-код, су-
купність цифрових та літерних компонентів тощо) банк надає
клієнту після укладення договору.

СИСТЕМА  ДИСТАНЦІЙНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підсистема
“клієнт — банк”

Підсистема
“Інтернет-банк — клієнт”

Комп’ютерна
телефонія

Транспортні шлюзи

Робочі станції

Інтернет — інформ-сервер

Інтернет

Інтернет — броузер клієнта

Голосова плата

Міські та стільникові
телефони, факси

Рис. 3.18. Склад послуг дистанційного банківського обслуговування
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Передавання дистанційного розпорядження та реєстрація його
банком здійснюються за погодженим каналом доступу в автома-
тичному режимі.

Дистанційне розпорядження вважається таким, що передане
клієнтом і прийняте банком до виконання, якщо клієнт:

• для доступу до системи ввів правильне значення засобу іден-
тифікації;

• ввів код операції та всі параметри, які запитуються системою;
• підтвердив це розпорядження.

Література [3; 22; 26; 31; 36; 66; 67; 71; 84; 86; 92; 101–103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Призначення поточних рахунків полягає в такому:
А) виконанні розрахункових операцій;
Б ) зберіганні коштів;
В) акумуляції коштів;
Г ) зберіганні коштів та здійсненні операцій.

2. Гарантоване платіжне доручення використовується:
А) якщо потрібно відстрочити платіж;
Б ) коли переказ коштів здійснюється через відділення зв’язку;
В) коли отримувач платежу має право на отримання платежу

без згоди платника;
Г ) коли банк гарантує вчасне отримання платежу.

3. Платіжний оборот — це:
А) сукупність розрахунків, у яких гроші є засобом платежу;
Б ) сукупність розрахунків, у яких засобом платежу є готівка;
В) сукупність розрахунків, у яких платежі здійснюються шля-

хом записів на рахунках клієнтів;
Г) оборот грошей у безготівковій формі.

4. До безготівкових розрахунків не належать:
А) платіжні вимоги-доручення;
Б ) розрахунки в порядку планових платежів;
В) акредитиви;
Г ) векселі.
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5. Для здійснення розрахунків у національній валюті банки не мо-
жуть відкривати клієнтам такі рахунки:

А) поточні;
Б ) розподільчі;
В) депозитні;
Г ) карткові.

6. Термін дії платіжного доручення такий:
А) 20 днів;
Б ) 10 днів з урахуванням дня оформлення;
В) 10 днів без урахування дня оформлення;
Г ) один місяць.

7. У нижній частині платіжної вимоги-доручення може бути
проставлена така сума:

А) менша від суми, яка стоїть у верхній частині документа;
Б ) більша від суми, яка стоїть у верхній частині документа;
В) що дорівнює сумі, яка стоїть у верхній частині документа,

або менша від неї;
Г ) що дорівнює або є меншою від суми, яка стоїть у верхній ча-

стині документа.

8. Якщо два підприємства перебувають у постійних господарсь-
ких відносинах і кожне з них є постачальником один одного, розра-
хунки можуть здійснюватись лише на суму різниці взаємної забор-
гованості. Такий порядок розрахунків називають:

А) заліком зустрічних вимог;
Б ) сальдо зустрічних вимог;
В) розрахунками в порядку планових платежів;
Г ) прямим перерахунком коштів.

9. Електронний чек — це платіжна картка, яка дає змогу:
А) виконувати операції в межах залишку коштів на окремому

картковому рахунку платника;
Б ) виконувати операції в межах ліміту, записаного в картці, а

кошти перераховувати з консолідованого рахунка банку,
на якому обліковуються кошти, внесені клієнтами для розра-
хунків за допомогою карток;

В) виконувати операції з використанням коштів понад наявну
на картковому рахунку суму (у кредит);
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Г ) виконувати операції з використанням коштів понад наявну
на картковому рахунку суму,  але в межах встановленого
банком ліміту.

10. При здійсненні безготівкових розрахунків у межах України
банки насамперед виконують операції за такими документами:

А) платіжними дорученнями;
Б ) платіжними документами на сплату платежів до бюджету;
В) векселями, що надійшли в банк на ім’я клієнта;
Г ) платіжними вимогами, оформленими на підставі рішень су-

дів.

11. Непокритим є такий акредитив:
А) виставлений без депонування коштів на окремому рахунку;
Б ) який може бути змінений або анульований тільки за згодою

постачальника ;
В) який може бути змінений або анульований без згоди поста-

чальника ;
Г) який передбачає депонування коштів за акредитивом на ок-

ремому рахунку в банку.

12. Розрахунковий чек приймається до виконання за таких умов:
А) якщо замість підпису використовується факсиміле;
Б ) якщо помилки в реквізитах у відповідний спосіб виправлені;
В) якщо сума платежу не перевищує ліміт чекової книжки;
Г ) якщо термін дії чекової книжки закінчився, але не викорис-

таний ліміт.

13. Міжбанківські розрахунки не можуть здійснюватись через:
А) систему електронних міжбанківських платежів;
Б ) власну внутрішньобанківську систему;
В) прямі кореспондентські відносини;
Г ) процесинговий центр.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Залишок коштів на розрахунковому рахунку домобудівно-
го комбінату (ДБК) на 18.04 становить 20000 грн. До розрахунко-
вого рахунка ДБК висунуто претензії, які наведені в таблиці.
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Зміст документа Сума претензії,
тис. грн.

1. Платіжне доручення за одержані 17.04 енергоносії 3
2. Строкове зобов’язання за позичкою з терміном погашення

18.04 7
3. Чек на виплату заробітної плати в термін 18.04 8
4. Платіжне доручення на перерахування до бюджету авансових

платежів за податком на додану вартість, термін платежу —
18.04 1,5

5. Платіжне доручення на перерахування коштів до Пенсійного
фонду 1

6. Платіжне доручення на дострокове погашення раніше
одержаної позики 9

7. Платіжне доручення на попередню оплату цегли 1

Визначити:
1) які операції будуть виконані банком  за розрахунковим ра-

хунком ДБК 18.04;
2) що зробить банк з документами, для оплати яких недостат-

ньо коштів на розрахунковому рахунку.

3.2. Меблева фабрика 16.06 здала до банку такі платіжні дору-
чення:

• на 12 тис. грн — для перерахування коштів об’єднанню
“Київдерев” за одержану 05.06 лісопродукцію;

• на 8 тис. грн — для перерахування податків до бюджету.
Необхідних для оплати коштів на розрахунковому рахунку не-

має.
Визначити:
1) яке рішення прийме банк щодо платіжних доручень фабри-

ки;
2) яке рішення прийме банк, якщо на списання коштів за пла-

тежами до бюджету надійшли вимога.

3.3. Київська швейна фабрика отримала від Чернігівського
текстильного комбінату платіжну вимогу-доручення на 540 тис.
грн. Однак з’ясувалось, що договором передбачалось відвантажен-
ня продукції на 320 тис. грн. Коштів на розрахунковому рахунку
фабрики достатньо.
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Визначити:
1) якими можуть бути дії фабрики щодо платіжної вимоги-до-

ручення, отриманої від комбінату;
2) як вирішуються суперечки між постачальником і покупцем

при такій формі розрахунків.

3.4. Вишневський молочний комбінат і Центральний гастроном
Києва уклали угоду про розрахунки в порядку планових плате-
жів. Платежі перераховуються щоденно виходячи з плану поставок
молочної продукції. У квітні передбачені поставки на суму 26 тис.
грн. Уточнюються розрахунки двічі на місяць — 1 і 16 числа. За пер-
шу половину квітня обсяги поставок молочної продукції станови-
ли 16 тис. грн, за другу — 12 тис. грн. Планові платежі перерахову-
вались своєчасно і повністю.

Необхідно:
1) визначити, на основі яких документів перераховуються пла-

нові платежі;
2) визначити суму одноденного планового платежу за квітень;
3) уточнити розрахунки між молочним комбінатом і гастроно-

мом за першу і другу половини місяця;
4) розрахувати розмір найближчого планового платежу після

кожного уточнення за половину місяця.

3.5. Меблева фабрика розраховується з Київенерго за електро-
енергію плановими платежами. Споживання електроенергії в
III кварталі передбачено на суму 180 тис. грн. Періодичність пере-
рахування планових платежів за угодою — один раз на 5 днів (5,
10, 15, 20, 25, 30 числа кожного місяця). Фабрика протягом липня
виписала 6 платіжних доручень і перерахувала на розрахунковий
розрахунок Київенерго планові платежі в обумовлених розмірах.
Вартість фактично використаної електроенергії за липень стано-
вила 39200 грн.

Необхідно:
1) визначити  розмір  планового платежу, який повинен бути

перерахований за кожний платіжний період ІІІ кварталу;
2) здійснити перерахунок між Київенерго  і фабрикою за ли-

пень.

3.6. Хлібозавод і торговельна організація уклали угоду про роз-
рахунки в порядку планових платежів. Платежі перераховуються
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щоденно згідно з планом поставок хлібобулочних виробів. У вересні
передбачено поставки на суму 18 тис грн. Розрахунки уточнюються
двічі на місяць — 1 і 16 числа. Обсяги поставок хлібобулочних ви-
робів хлібозаводом за першу половину вересня наведено в таблиці.

 Число  місяця Сума, грн. Число місяця Сума, грн. Число місяця Сума, грн.

1 537 6 545 11 635
2 584 7 550 12 570
3 632 8 570 13 545
4 644 9 590 14 570
5 550 10 630 15 563

За другу половину місяця обсяги поставок становили 9,2 тис. грн.
Планові платежі перераховувались своєчасно і повністю.

Необхідно:
1) визначити суму одноразового планового платежу за вере-

сень;
2) уточнити розрахунки між хлібозаводом і торговельною орга-

нізацією за першу і другу половини місяця;
3) обчислити суму найближчого планового платежу після кож-

ного уточнення за половину місяця.

3.7. Київський молокозавод № 2 і Центральний гастроном укла-
ли угоду про розрахунки за сальдо зустрічних вимог. Згідно з уго-
дою передбачений розрахунковий період 10 днів. Звірення розра-
хунків покладено на молокозавод. За період з 1 по 10 жовтня розмір
поставок молочної продукції заводом Центральному гастроному
становив 170820 грн. За цей же період Центральний гастроном по-
вернув молокозаводу склотари на суму 82400 грн.

Необхідно:
1) визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня;
2) які платіжні документи повинен здати молокозавод до свого

банку;
3) розрахувати відсоток заліку (частку коштів, які не брали

участі в переказі коштів завдяки використанню взаємозалі-
ку) за першу декаду жовтня.

3.8*. За рішенням центральних органів влади здійснюється ра-
зовий розрахунок за сальдо зустрічних вимог між групою
підприємств. Банк “Кредит” обслуговує чотири підприємства
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(№ 1–4), які беруть участь у заліку, банк “Дніпро” — три підпри-
ємства (№ 5–7), банк “Мрія” — три підприємства (№ 8–10).

Платіжні вимоги виставлені кредиторами до платників за кож-
ною позицією дебіторської заборгованості й були ними акцепто-
вані (див. таблицю).

Платіжні вимоги кредиторів

Банк “Кредит” Банк “Дніпро” Банк “Мрія”

Плат- Креди- Сума , Плат- Креди- Сума ,  Плат-  Креди- Сума ,
ник  тор  тис. грн. ник  тор тис. грн. ник  тор    тис. грн.

1 3 21 5 4 73 8 2 51
4 48 6  67 7 90
6 69 7 19 9 8

2 6 117 6 8 17 9 5 17
7 39 9 28 6 34
8 47 5 59 10  14

3 1 12 7 1 42 10 4 28
9 49 2 21 8 45
10 38 10 11

4 3 56
5 29

Умовами заліку допускається часткова оплата акцептованих
дебітором платіжних вимог. Передбачається також, що здійснені
банками платника суми платежів зараховуються на рахунок кре-
дитора в межах одного операційного дня і використовуються  ним у
той самий операційний день для здійснення своїх платежів.

На день проведення заліку вільний залишок коштів на поточ-
них рахунках підприємств становив: першого підприємства —
84 тис. грн, другого — 131 тис. грн, третього — 22 тис. грн, п’ято-
го — 54 тис. грн, восьмого — 40 тис. грн, десятого — 10 тис. грн.

Необхідно:
1) здійснити залік взаємної заборгованості, відкривши для цьо-

го учасникам особові рахунки з відображенням оборотів за
ними;

2) визначити, які рішення прийматимуть банки за результата-
ми сальдо зустрічних вимог;
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3) визначити  ініціатора  розрахунків, що ґрунтуються на саль-
до зустрічних вимог.

3.9. Петров для купівлі музичного центру отримав у банку чек
на суму 50 тис. грн, а Іванов для купівлі холодильної камери —
60 тис. грн. Після відвідання магазину виявилось, що музичний
центр коштує 35 тис. грн, а холодильників у продажу немає.

Визначити:
1) дії Іванова і Петрова, які вони повинні зробити зі своїми че-

ками;
2) термін дії таких чеків.

3.10. До банку 16 травня надійшли реєстри чеків від цегельного
заводу на загальну суму 70 тис. грн. Банк, перевіряючи пра-
вильність складання реєстру і реквізитів чеків, виявив таке:

• у чеку 210001 зроблено виправлення суми з 16 тис. грн на
18 тис грн;

• чек 210004 на 5 тис. грн має нечіткий відбиток назви чеко-
давця;

• чек 514103 виписаний на 6 тис. грн, а фактично відвантаже-
но продукції на 5,6 тис. грн; 0,4 тис. грн завод повернув чеко-
давцеві готівкою;

• чек 381100 на 4,5 тис. грн був виписаний чекодавцем
4 квітня;

• чек 383076 на 2 тис. грн містить факсиміле чекодавця.
Визначити:
1) що зробить банк з отриманими реєстрами чеків;
2) на яку загальну суму будуть оплачені банком реєстри чеків.

3.11. До банку 3 квітня звернулися:
• домобудівний комбінат, у якого закінчився ліміт, але зали-

шилось вісім невикористаних бланків чеків. На поточному
рахунку комбінату достатньо коштів для здійснення розра-
хунків;

• швейне об’єднання, у якого при повному використанні чеків
із чекової книжки залишився невикористаний ліміт на суму
45 тис. грн;

• фабрика, в якої закінчився термін дії чекової книжки, але на
20 тис. грн залишився невикористаний ліміт;
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• будівельне управління, яке припиняє розрахунки з клієнта-
ми чеками і в якого залишився невикористаний  ліміт на
60 тис. грн.

Визначити, якими будуть дії банку в кожному випадку.

3.12. Угодою між будівельно-монтажним управлінням (БМУ) та
заводом залізобетонних конструкцій (ЗЗБК) передбачено, що за не-
своєчасне виконання грошових зобов’язань винна сторона має
сплачувати на користь одержувача коштів пеню в розмірі 0,06 % за
кожний день прострочення платежу.

В угоді між БМУ та деревообробним комбінатом (ДОК) відпові-
дальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань не пе-
редбачена.

Чинним законодавством передбачається, що розмір пені обчис-
люється із суми простроченого платежу, встановлюється за згодою
сторін і не повинен перевищувати подвійної облікової ставки НБУ,
що діяла в період, за який сплачується пеня.

Будівельно-монтажне управління 10 березня подало до банку
платіжне доручення № 49 на суму 100 тис. грн для перерахування
ЗЗБК за одержані від нього 20 лютого конструкції; платіжне дору-
чення № 50 на суму 120 тис. грн для перерахування ДОК за по-
ставлені ним та отримані 25 лютого БМУ товари. Банк отримав
зазначені документи протягом операційного дня. Платіжне дору-
чення № 49 було виконано банком 10 березня, платіжне доручення
№ 50 — 12 березня. Облікова ставка НБУ — 25 %.

Визначити:
1) якими із зазначених суб’єктів правовідносин були порушені

положення встановлених правил розрахунків;
2) яку відповідальність буде покладено на винних за несвоє-

часне виконання своїх зобов’язань.

3.13. Підприємство-платник “Мрія” пред’явило позов до банку
про сплату останнім пені за перевищення нормативного терміну
проходження платежу. При цьому підприємство посилається на
чинне в Україні законодавство про платежі, згідно з яким розра-
хунки за документами, що надійшли до банку платника протягом
операційного дня, здійснюються банком того самого дня.

Банк не визнає правомірності позову, посилаючись на те, що от-
римав платіжне доручення № 10 за 6 квітня на 30 тис. грн на-
прикінці операційного дня. Тому банк оплату зазначеного платіж-
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ного доручення виконав наступного дня. На всіх примірниках
платіжного доручення дата надходження не проставлена. Обліко-
ва ставка НБУ в період здійснення банком платежу становила
25 % річних.

Визначити:
1) правомірність позову підприємства “Мрія” до банку;
2) відповідальність, яку буде покладено на винну сторону.

3.14. Торговельний склад звернувся до арбітражного суду з по-
зовом про стягнення з банку помилково зарахованих на поточний
рахунок хімфармзаводу коштів, які призначалися для деревооброб-
ного комбінату (ДОК). При цьому торговельний склад заявив та-
кож про притягнення хімфармзаводу як другого відповідача, оскіль-
ки останнім було одержано суму 100 тис. грн.

Позивач (торговельний склад) у платіжному дорученні від
8 квітня № 29 вказав як одержувача коштів реквізити хімфармзаво-
ду. У договорі на здійснення розрахунково-касового обслугову-
вання хімфармзаводу визначено, що за несвоєчасне повернення по-
милково зарахованих коштів на його поточний рахунок він спла-
чує штраф у розмірі 0,03 % за кожний день прострочення.
Хімфармзавод подав 20 квітня банку платіжне доручення на пере-
рахування помилково зарахованих коштів на його поточний ра-
хунок. Облікова ставка НБУ у квітні становила 20 %.

Визначити:
1) правомірність позову торговельного складу до банку і хім-

фармзаводу;
2) на який із зазначених суб’єктів господарювання і яку відпо-

відальність покладено за порушення виконання грошових
зобов’язань.
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Розділ 4

ОПЕРАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ
ТОРГОВЕЛЬНИМИ РОЗРАХУНКАМИ

4.1. Особливості міжнародних розрахунків

Дослідження валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних
контрактів засвідчили, що при здійсненні торговельних операцій
важливо правильно вибрати форму розрахунків, оскільки це дає
змогу контрагентам зменшувати витрати і ризики невиконання
протилежною стороною зобов’язань за контрактом.
Форми міжнародних розрахунків — це врегульовані законодав-

ством країн-учасниць способи виконання грошових зобов’язань за
зовнішньоторговельним  контрактом. При цьому порядок здійснен-
ня форм міжнародних розрахунків так само регулюється міжна-
родними документами, які розробляють спеціально створені ор-
ганізації — Міжнародні торговельні палаті, Комісія з права міжна-
родної торгівлі ООН та ін.

Форми міжнародних розрахунків умовно поділяють на такі
(рис. 4.1):

• документарні (акредитиви, інкасо);
• недокументарні (платежі з відкритим рахунком, авансові).
При розрахунках між країнами з розвиненою ринковою економі-

кою переважають недокументарні форми. Документарні форми по-
ширені при розрахунках з країнами третього світу, а також з дея-
кими країнами Східної Європи. Це пов’язано з тим, що до-
кументарні форми дають можливість значно зменшити ризик
неплатежу або непостачання товару.

Документарні форми розрахунків широко використовують в ук-
раїнській зовнішньоторговельній практиці. Зокрема, документарні
акредитиви за імпортними операціями використовуються при роз-
рахунках з партнерами Західної Європи, Північної Америки,
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МІЖНАРОДНІ  РОЗРАХУНКИ

Рис. 4.1. Форми міжнародних розрахунків

Форми розрахунків

документарні

Документарний акредитив

Документарне інкасо

недокументарні

Авансові платежі

Розрахунки за відкритим рахунком

супроводжуються супроводжуються

платіжними документами
(засобами розрахунків)

комерційними документами

Пластикова картка

Чек

Вексель

Банківський переказ:
• поштовий;
• телеграфний

(телексом);
• через міжбанківські
системи комунікацій;

• через систему SWIFT

Транспортні та складські

Розпорядчі документи:
• коносамент;
• складські свідоцтва;
• орендні складські
свідоцтва

Нерозпорядчі документи:
• накладні;
• експедиторські
документи;

• іменне складське
свідоцтво;

• інші

Торговельна фактура
(комерційні рахунки)

Страхові документи:
• разовий поліс;
• генеральний поліс

(страховий сертифікат)

Інші документи:
• пакувальний лист;
• специфікація розміру;
• сертифікат перевезення;
• сертифікат заводу-
виробника;

• санітарне свідоцтво;
• митна фактура;
• інші
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Японії, тобто розвинених країн, що враховують підвищений ризик
України і низьку платоспроможність українських імпортерів. У екс-
портних операціях українські підприємства і банки використову-
ють акредитиви при розрахунках з країнами третього світу, пла-
тоспроможність яких низька. Водночас багато українських
підприємств успішно використовують недокументарні форми роз-
рахунків.

Кожна форма розрахунків містить певну частку ризику для екс-
портера або імпортера і залежить від багатьох чинників: виду то-
вару, ступеня взаємної довіри контрагентів, наявності кредитної
угоди, платоспроможності зовнішньоторговельних  партнерів, рівня
попиту і пропозиції на конкретний товар, надійності залучених
банків. Тому кожний контрагент намагається наполягати на тій
формі розрахунків, за якої передбачається найменший ризик.

Міжнародні розрахунки є цілком самостійною системою, що по-
в’язана з рухом між країнами товарно-матеріальних цінностей та
грошей і має певні особливості. Розглянемо основні з них.

1. На відміну від внутрішніх міжнародні розрахунки регулюють-
ся не тільки національними нормативними і законодавчими акта-
ми, а й міжнародними законами, банківськими правилами і звича-
ями, до яких належать:

• Єдиний чековий закон, затверджений Женевською конвен-
цією 1931 p.;

• Єдиний закон про переказний та простий вексель, прийня-
тий Женевською вексельною конвенцією 1930 p.;

• Уніфіковані правила та звичаї для документарних акреди-
тивів, остання публікація яких (№ 500) здійснена Міжнарод-
ною торговельною палатою (МТП) у 1993 p.;

• Уніфіковані правила для інкасо, остання редакція яких на-
брала чинності з 1 січня 1996 р. (публікація МТП № 522);

• Уніфіковані правила для контрактних гарантій, виданих
МТП у 1978 р. (публікація № 325);

• Уніфіковані правила для гарантій, що підлягають оплаті на
вимогу, опубліковані МТП у 1992 р. (№ 458);

• інші, що регулюють окремі форми і способи міжнародних роз-
рахунків, визначають характер взаємовідносин учасників
розрахункових операцій.

2. Міжнародні розрахунки здійснюються в різних валютах. З ог-
ляду на це на їх ефективність  впливає динаміка валютних курсів;
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нормальне функціонування міжнародних товарно-грошових відно-
син досягається лише за умови вільного обміну національної валю-
ти на валюту інших країн, безперешкодного руху грошей.

3. У країнах з частково конвертованою валютою держава вико-
ристовує відповідні валютні обмеження, які безпосередньо впли-
вають на валютні розрахунки.
Валютні обмеження — це законодавча або адміністративна за-

борона, лімітування і регламентація операцій резидентів та нерези-
дентів з валютою й іншими валютними цінностями. Валютні обме-
ження звужують можливості та підвищують витрати валютного об-
міну і платежів за міжнародними угодами. Валютні обмеження
спричинюються здебільшого нестачею валюти, тиском зовнішньої
заборгованості, розбіжностями платіжних балансів.

Основна мета введення валютних обмежень полягає в концент-
руванні валютних цінностей у розпорядженні держави, вирівню-
ванні платіжного балансу і підтриманні валютного курсу націо-
нальної грошової одиниці.

В Україні до подібних обмежень належать такі:
• обов’язковий продаж експортерами 50 % валютної виручки

на ринку;
• регулювання строків платежів за експортом та імпортом, зок-

рема контроль авансових платежів за імпортом і платежів у
розстрочку за експортом;

• дев’яностоденний термін зарахування валютної виручки на
рахунок експортера.

4.2. Недокументарні форми міжнародних
розрахунків

Авансові платежі. У міжнародній практиці розрахунків аван-
сові платежі вважаються найвигіднішою формою для експортера.
Аванс — це грошова сума або майнова цінність, яка передаєть-

ся покупцем продавцеві до відвантаження  товару в рахунок вико-
нання зобов’язань за контрактом.

Розрізняють такі форми авансу (рис. 4.2):
• товарну — передбачає передання імпортером експортеру си-

ровинних матеріалів або комплектуючих, необхідних для ви-
готовлення замовленого обладнання;
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• грошову — передбачає сплату покупцем встановленої за кон-
трактом суми в рахунок належних за договором платежів до
відвантаження  товару (надання послуги), а іноді навіть до
початку виконання контракту.

Аванс може надаватися (рис. 4.2):
• у розмірі повної вартості контракту (замовлення) (попередня

оплата);
• у вигляді частки, відповідного  процента вартості контракту.

АВАНС

Форми Види

товарна грошова у розмірі
повної вартості

контракту
(попередня

 оплата)

у вигляді частки,
відповідного
процента
вартості
контракту

Рис. 4.2. Форми і види авансу

У світовій практиці розрахунків авансові платежі використо-
вуються у таких випадках:

• якщо продавець не впевнений у платоспроможності покупця;
• при нестабільній економічній і політичній ситуації у країні

покупця;
• при постачанні дорогого обладнання (кораблів, літаків), ви-

готовленого за індивідуальним замовленням;
• при поставках рідкісних, дефіцитних товарів, а також то-

варів стратегічного призначення (ядерного палива, зброї);
• у разі тривалих термінів дії контракту.
Переваги авансу для експортера, особливо за попередньої опла-

ти, полягають у такому:
• експортер захищений від ризику того, що іноземний поку-

пець відмовиться або буде неспроможний заплатити за то-
вар, який йому вже відвантажений;
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• експортер отримує вільні кошти, які може використати для за-
купівлі сировини, виплати заробітної плати, технічного ос-
нащення підприємства тощо;

• попередня оплата звільняє постачальника від необхідності
звертатися до банку за кредитом зі сплатою процентів та
інших витрат за користування ним;

• аванс, навіть у вигляді відповідного процента вартості кон-
тракту, є засобом забезпечення зобов’язань, прийнятих по-
купцем за контрактом. У разі відмови покупця прийняти за-
мовлений товар постачальник має право отриманий аванс
використати для відшкодування збитків.

До очевидних недоліків цієї форми розрахунків належить комп-
лексний ризик імпортера:

• ризик того, що експортер не постачатиме товар або постача-
тиме несвоєчасно й іншої якості чи специфікації чи не в по-
вному обсязі;

• ризик порушення умов пакування і транспортування, що
може призвести до визнання товару некондиційним . У тако-
му разі імпортер ризикує втратити аванс (або повернути
його через тривалий час за рішенням суду) і матеріальну ком-
пенсацію;

• імпортер кредитує поставку на відповідний період до того, як
фізично отримає товар.

Від авансу необхідно відрізняти завдаток і відступні.
Завдаток, як і аванс, видається в рахунок суми, зазначеної в до-

говорі. У разі невиконання умов договору контрагентом, що дав
завдаток, він втрачає повну суму завдатку. Якщо ж невиконання
зобов’язань за контрактом виявиться з боку сторони, що отримала
завдаток, то ця сторона зобов’язана повернути його в подвійному
розмірі. Таким чином, завдаток не звільняє сторону, яка не вико-
нала договір, від відшкодування збитків іншій стороні.
Відступні — це обумовлена в договорі сума, сплативши яку контр-

агент звільняється від зобов’язань за контрактом без відшкодуван-
ня додаткових збитків іншій стороні. Таким чином, аванс і завда-
ток спонукають контрагента до своєчасного виконання договору,
а відступні, навпаки, можуть послабити стимули до виконання
контракту.

Аванс, що покриває частину суми контракту, доволі поширений
у світовій торгівлі. Авансові платежі, як правило, становлять 10–
30 % суми контракту.
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На відміну від міжнародної практики в Україні при розрахун-
ках за імпортом найчастіше використовують аванс на повну суму
контракту, що пов’язано з недовірою до країни загалом. При цьо-
му українські підприємства стикаються зі значними втратами через
використання такої форми розрахунків.

Аванс сплачується протягом обумовленого в контракті строку з
дати його підписання (наприклад, при постачанні складних видів
машин і обладнання — протягом 30–90 днів). Погашається аванс
шляхом заліку при поставці товару (ця умова повинна бути зафік-
сована в контракті).

Оскільки авансовий платіж пов’язаний для покупця зі значним
ризиком, при його використанні він часто вимагає виставлення на
свою користь гарантії першокласного банку (гарантії повернення
авансу або гарантії необхідного виконання контракту).

Розрахунки за відкритим рахунком. Передбачають періодичні
платежі імпортера експортеру в конкретні строки після одержання
товару (аналог розрахунків за плановими платежами в націо-
нальній валюті). Поопераційний порядок розрахунків за відкри-
тим рахунком наведено на рис. 4.3, де 1 — відвантаження  експор-
тером товару і відправлення документів; 2 — занесення експорте-
ром суми вартості товару на дебет відкритого на покупця
рахунка; 2а — занесення імпортером суми вартості товару у кре-
дит відкритого на продавця рахунка; 3 — надання імпортером до-
ручення банку на оплату товару; 4 — перерахування банком
імпортера коштів у банк експортера; 5 — повідомлення експортера
його банком про надходження коштів; 6 — компенсуючі проведення
експортера та імпортера.

Рис. 4.3. Порядок розрахунків за відкритим рахунком

БАНК  ЕКСПОРТЕРА БАНК  ІМПОРТЕРА

ЕКСПОРТЕР
2

ІМПОРТЕР
2а

Країна А Країна Б
1

4

5 3

6

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


124

Порядок погашення розрахунків залежить від умов угоди між
контрагентами. Найчастіше — це регулярні поставки. У такому
разі сторони можуть домовитися про відповідні періодичні терміни
розрахунків — у кінці місяця або кварталу. Якщо поставки товарів
взаємні, можливий залік вимог на безготівковій основі.

Особливості розрахунків за відкритим рахунком полягають у
такому:

• контрагентами передбачаються великі обсяги продажу;
• товаророзпорядчі  документи надходять до імпортера прямо,

минаючи банк, тому контроль за своєчасністю платежів по-
кладається на учасників угоди, насамперед на експортера;

• рух товарів випереджає рух грошей.
Розрахунки за відкритим рахунком доцільно використовувати

за таких умов:
• між покупцем і продавцем існують надійні, стійкі та довго-

тривалі ділові відносини;
• торгівля між країнами відносно вільна від державних обме-

жень і міжнародного регламентування.
Розрахунки за відкритим рахунком вважаються найризикова-

нішою формою для експортера. Зниження ризику несплати для по-
стачальника можливе, якщо контрагенти поперемінно відіграють
роль продавця і покупця (двосторонні поставки). Для досягнення
більшої надійності платежу експортери наполягають на вистав-
ленні на свою користь платіжних гарантій першокласних банків.

До переваг розрахунків за відкритим рахунком належать такі:
• мінімальний ризик для імпортера;
• найдешевші;
• відносно просто виконуються.
Недоліки цієї форми розрахунків такі:
• максимальний ризик для експортера;
• уповільнення обігу капіталу експортера;
• значні обсяги  обліку купівлі-продажу.
Платежі у формі відкритого рахунку посідають значне місце в

торгівлі багатьох країн світу, особливо Західної Європи — до 60 %
загальної кількості платежів. У країнах СНД ця форма розрахунків
недостатньо поширена (низька платіжна дисципліна, інфляція,
відсутність доступу до інформації про статус і фінансовий стан фірм,
відсутність законодавчої бази для здійснення цієї форми розра-
хунків).
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4.3. Документарні форми міжнародних
розрахунків

До документарних форм міжнародних розрахунків належать до-
кументарний акредитив та інкасо.
Документарний акредитив — це угода, яка містить доручення

імпортера його банку (банку-емітенту) сплатити певну суму
коштів експортерові (бенефіціарові), на користь якого відкрито ак-
редитив, після пред’явлення товаророзпорядчих документів.

Для безперешкодного здійснення операції продавець повинен
мати точне уявлення про обраний вид акредитива, а також його
конструкцію, шляхи та засоби транспортування, страховий за-
хист, базис цін тощо.

Специфічність цієї форми розрахунків полягає в тому, що банк-
емітент зобов’язується здійснити платіж за інструкціями клієнта.
Отже, банки перетворюються на заінтересованих учасників опе-
рації.

Розрахунки за акредитивом подібні до відповідної форми роз-
рахунків у національній валюті. Поопераційний порядок розра-
хунків у формі документарного акредитива наведено на рис. 4.4,
де 1 — укладення контракту; 2 — подання до банку-емітента за-
яви на виставлення акредитива (сума акредитива оприбутко-
вується на позабалансовому рахунку “Гарантії і поручительства,
видані банком”); 3 — пересилання банком покупця акредитива
банку постачальника; 4 — передання акредитива експортеру;
5 — відвантаження  товару; 6 — отримання експортером транс-
портних документів від перевізника; 7 — надання постачальни-
ком своєму банку реєстру та інших документів, що підтверджу-
ють відвантаження  товару; 8 — перевірка банком експортера
документів і направлення їх до банку платника разом із супро-
відним листом, де зазначається, як зараховуватиметься виручка;
9 — перевірка банком-емітентом документів, списання коштів за
акредитивом з розрахункового рахунка платника і переказ їх у
банк експортера; 10 — зарахування суми акредитива на рахунок
постачальника; 11 — отримання імпортером документів від бан-
ку-емітента; 12 — одержання імпортером товарів у власність від
перевізника.
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Розрізняють такі фази акредитива:
• розгляд пропозицій і переговори щодо умов акредитива;
• підписання умов поставки товару та його оплати і відкриття

акредитива;
• поставка товару і виконання умов акредитива.
Основні форми акредитива, що застосовуються у практиці

міжнародних розрахунків, наведено на рис. 4.5. Вони різняться сту-
пенем забезпечення бенефіціара.
Покритим вважають акредитив, при відкритті якого банк по-

купця перераховує кошти платника на окремий рахунок, що
відкривається в банку постачальника або покупця.
Непокритий акредитив — це акредитив, виставлений без депо-

нування коштів. Такий акредитив може виставлятися  в банку по-
купця. У банку постачальника цей акредитив може відкриватися
тільки за наявності кореспондентських відносин між банками.

Відкличним називають акредитив, який може бути змінений або
анульований банком покупця без попереднього погодження з по-
стачальником (наприклад, у разі недотримання умов, передбаче-
них договором, дострокової відмови банку-покупця гарантувати
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Рис. 4.4. Порядок розрахунків у формі документарного акредитива
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платежі за акредитивом). Розпорядження про зміну умов відклично-
го акредитива платник повідомляє своєму банку, який повідомляє
банк постачальника, а останній — безпосередньо постачальника.

Безвідкличним є акредитив, який може бути змінений або ануль-
ований тільки за згодою постачальника, на користь якого він
відкритий. У свою чергу, розрізняють два види безвідкличних акре-
дитивів:

• непідтверджений — банк-кореспондент лише повідомляє бе-
нефіціара про відкриття на його користь акредитива, не бе-
ручи на себе жодного зобов’язання щодо платежу за свій ра-
хунок;

• підтверджений — банк-кореспондент підтверджує бенефіціа-
ру акредитив, тим самим зобов’язується здійснити платіж за
документами, що відповідають умовам акредитива.

Конструкції

покритий

непокритий

Форми

відкличний

безвідкличний:
• непідтверджений;
• підтверджений

Види

платіжний

акцептний

з розстроченням
платежу

з “червоним
застереженням”

револьверний

комерційний

резервний
(“стенд бай”)

переказний

компенсаційний
(“бек ту бек”)

цесія (перевід-
ступлення виручки
за акредитивом)

ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ

Рис. 4.5. Форми, види і конструкції акредитива
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Документарний акредитив поділяють також на види і конст-
рукції залежно від його використання  (рис. 4.5, табл. 4.1, 4.2).

Таблиця 4.1
Види документарних акредитивів

Вид акредитива

1

Платіжний

Акцептний

З розстроченням
платежу

З “червоним
застереженням”

Револьверний

Комерційний

Зміст

2

Розрахунки з бенефіціаром
здійснюються банком-платни-
ком безпосередньо після подан-
ня документів, які відповіда-
ють умовам акредитива

Передбачає акцепт (згоду
своєчасно оплатити) тратт
(переказних векселів)
бенефіціара банком-кореспон-
дентом

Бенефіціар отримує платіж
не проти наданих документів,
а в дещо пізніший термін,
визначений в акредитиві

Акредитив зі спеціальною
умовою, за якої банк-емітент
за дорученням імпортера
уповноважує авізуючий
(або підтверджуючий) банк
авансувати бенефіціара
до отримання обумовлених
в акредитиві документів

Відкривається на частину суми
платежів і автоматично
поновлюється після оплати
чергової партії товару

Передбачає можливість
негоціації тратт бенефіціара
(їх купівлю-продаж)

Спосіб виконання

3

Негайне отримання суми,
зазначеної в документах,
 при їх наданні. Платіж
готівкою попередньо
узгоджений

Отримання зазначеної в доку-
ментах суми при настанні
строку платежу. Строк платежу
за векселем попередньо узго-
джений. Можливе отримання
облікового процента (дисконта)
за векселем після надання
документів

Отримання зазначеної в доку-
ментах суми після настання
строку платежу. Строк платежу
(без векселя) попередньо узго-
джений. Не може бути дискон-
тований

Отримання авансу

Використання в межах
встановлених часток, що
поновлюються. Відвантаження
окремими партіями

Отримання суми в будь-якому
банку (не тільки в авізуючому)
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Таблиця 4.2
Конструкції документарних акредитивів

Конструкція
акредитива

Компенсаційний
(“бек ту бек”)

Цесія

Зміст

Другий акредитив,
який гарантується
першим (основним)

Передбачає пере-
відступлення виручки
за акредитивом

Спосіб виконання

Бенефіціаром за першим акреди-
тивом, як правило, є посередник,
який уповноважує свій банк
відкрити акредитив на користь
постачальника товару. Основою
цього акредитива є непереказний
акредитив, попередньо відкритий
на користь посередника

Повне або часткове перевідступ-
лення посередником виручки
за акредитивом на користь
постачальника

Інкасо — це виконання банком доручення свого клієнта (екс-
портера) отримати на основі розрахункових документів кошти, що
йому належить, від платника (імпортера) за відвантажені йому то-
вари чи надані послуги і зарахувати ці кошти на рахунок клієнта-
експортера у своєму банку. При цьому інкасо є тільки інкасуван-
ням паперів, і банк не гарантує оплату коштів експортеру за
відвантажений товар чи надані послуги.

Для зменшення ризику несплати при інкасовій формі розрахун-
ків експортер повинен наполягати на наданні покупцем гарантії
платежу, яку окремо видає банк. Гарантія в цьому разі повинна

Закінчення табл. 4.1

1

Резервний
(“стенд бай”)

Переказний

2

Подібний до умовної гарантії,
яка надається банкомемітен-
том

Дає змогу бенефіціарові пере-
дати повністю або частково
свої права за акредитивом
іншій стороні (індосатові),
яка повинна дотримуватися
термінів та умов акредитива
для отримання платежу

3

Використання як інструмента,
за всіма ознаками подібного
до банківської гарантії

Забезпечення власних поста-
чальників
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бути надана на термін, що перевищує термін сплати за документа-
ми, і на суму, яка відповідає сумі наданих на інкасо документів.

Розрізняють два види інкасо:
• чисте, тобто інкасо фінансових документів, які не супро-

воджуються комерційними документами;
• документарне, тобто інкасо фінансових документів, які суп-

роводжуються комерційними документами, або інкасо тільки
комерційних документів.

У практиці міжнародних розрахунків найчастіше використову-
ють документаре інкасо, яке призначається для здійснення платежів
насамперед тоді, коли експортер не хоче відвантажувати товар за
відкритим рахунком, але водночас не має страхування ризику че-
рез акредитив. Порівняно з поставкою за відкритим рахунком до-
кументарне інкасо гарантує більшу безпеку, оскільки перешкоджає
покупцеві отримувати у свою власність товари, не сплативши чи
не акцептувавши вексель.

На відміну від акредитивної форми банки при документарному
інкасо не зобов’язуються здійснити платіж, їх відповідальність  зво-
диться здебільшого до переказування і вручення документів проти
сплати чи акцепту, але без власного зобов’язання здійснити
платіж, якщо покупець не виконає або не зможе виконати своїх зо-
бов’язань за інкасо. Завдяки меншій формальній суворості ця по-
слуга пов’язана з меншими витратами і є гнучкішою.

Оскільки при документарному інкасо продавець до моменту
відвантаження  товару ще не може бути впевнений у тому, що по-
купець справді здійснить платіж, документарне інкасо найефектив-
ніше для здійснення платежів у таких випадках:

• продавець повністю довіряє покупцю і впевнений, що ос-
танній оплатить відвантажені товари і надані послуги;

• політичні, економічні та правові умови у країні покупця
стабільні;

• країна-отримувач не має імпортних обмежень (наприклад,
валютний контроль) або надала всі необхідні дозволи.

Умови виконання документарного інкасо ілюструє рис. 4.6.
Розрахунки у формі інкасо здійснюються поопераційно, як пока-

зано на рис. 4.7, де 1 — укладення контракту; 2 — відвантаження
товару експортером; 3 — отримання від перевізника транспортних
документів; 4 — подання документів експортером своєму банку;
5 — відправлення документів банку-кореспонденту країни імпорте-
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ра; 6 — подання банком отриманих документів імпортеру; 7 — от-
римання платежу від імпортера; 8 — переказування отриманих
коштів від імпортера банку-ремітенту; 9 — зарахування банком-
ремітентом виручки на рахунок експортера; 10 — отримання това-
ру імпортером.

Країна А Країна Б

Перевізник

Пункт
призначення

Пункт
відвантаження

БАНК ІМПОРТЕРА
(інкасуючий банк або банк,
який подає документи)

БАНК ЕКСПОРТЕРА
(банк-ремітент)

ІМПОРТЕР
(ПЛАТНИК)

ЕКСПОРТЕР
(ДОВІРИТЕЛЬ)

1

10 2

942
2

6 7

Рис. 4.7. Порядок розрахунків у формі інкасо

5

8

Від першого контакту між продавцем і покупцем до повної реа-
лізації угоди відбуваються три великі фази.

УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТАРНОГО ІНКАСО

Рис. 4.6. Умови виконання документарного інкасо

Документи проти платежу

Інкасуючий банк здійснює оплату
суми без відстрочення платежу
і видає товаророзпорядчі документи
платникові після здійснення оплати

Документи проти акцепту

Інкасуючий банк здійснює відстро-
чення платежу, платникові видаються
документи тільки проти акцепту
останнім до них переказного векселя

3
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1. Досягнення домовленості про умови інкасо. Експортер визна-
чає у своїй пропозиції умови платежу, узгоджує їх з покупцем і
включає в договір про купівлю-продаж.

2. Видача інкасового доручення і подання документів. Після отри-
мання замовлення або укладення договору про купівлю-продаж
продавець відвантажує замовлений товар або безпосередньо на ад-
ресу покупця або на адресу посередника. Водночас він формує всі
необхідні документи (рахунок-фактуру, коносамент, страховий сер-
тифікат, свідоцтво про походження товару та ін.) і надсилає їх разом
з інкасовим дорученням своєму банкові (банку-ремітенту). Останній
передає документи з необхідними інструкціями інкасуючому банкові.

3. Подання документів платнику. Інкасуючий банк інформує
покупця про надходження документів і умови викупу, приймає
платіж або акцептований вексель і передає документи покупцеві.
Сплачена сума за інкасо переказується банку-ремітенту, який за-
раховує її на рахунок експортера.

4.4. Засоби міжнародних розрахунків

Банківський переказ — це письмове платіжне доручення, що
надсилається одним банком іншому і є вказівкою іншому банку
сплатити зазначену суму коштів і за рахунок переказника інозем-
ному отримувачу (бенефіціару) із зазначенням способу відшкоду-
вання банку-платнику зазначеної там суми (аналог простого пла-
тіжного доручення в розрахунках у національній валюті). Поопе-
раційний порядок розрахунків за банківським переказом наведено
на рис. 4.8, де 1 — укладення контракту; 2 — передання платником
заяви на переказ банку; 3 — списання з рахунка платника суми
згідно з платіжним дорученням; 4 — перерахування суми переказу
в банк одержувача коштів; 5 — зарахування коштів на рахунок
одержувача; 6 — видача клієнтові витягу з особового рахунка про
зарахування коштів.

За використання банківського переказу за кордон платіжні до-
ручення можуть передаватися різними шляхами. Залежно від спосо-
бу надсилання розрізняють такі перекази:

• поштові (письмово) — пересилаються одним банком іншому
(іноземному) авіапоштою. Для письмових переказів існують
рекомендовані Міжнародною торговою палатою спеціальні
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формуляри, складені багатьма мовами. За змістом вони нага-
дують перекази всередині країни. Звичайний зміст переказу
(замовник, отримувач, дані про їх рахунки, сума, причина
платежу) доповнюється даними про банк-кореспондент, який
отримує доручення;

• телеграфні (або телексом) — платіжне доручення та інст-
рукції передаються телеграфом або телексом, що прискорює
розрахунки і знижує їх ризиковість;

• через міжбанківські системи комунікацій, що застосовуються
в окремих регіонах світу та у глобальному просторі (Micro
Register, CHIPS — мережа для доларових трансфертів, систе-
ма “Федвайр” (США), швейцарська міжбанківська кліринго-
ва система, система фінансової мережі банку Японії);

• через систему SWIFT — товариство міжнародних міжбанків-
ських фінансових телекомунікацій, що здійснює міжнародні
господарські експрес-перекази.

Розрахунки чеками. Чек — це письмове доручення чекодавця
банку перерахувати кошти на рахунок чекодержателя (або вида-
чу йому готівки).

Розрахунки за чеками в міжнародній практиці здійснюються на
підставі Єдиного чекового закону, прийнятого в 1931 р. Женевсь-
кою чековою конвенцією.

ОДЕРЖУВАЧ
КОШТІВ

БЕНЕФІЦІАР
(постачальник)

ПЛАТНИК
(покупець)

1

6 2

Країна А Країна Б

БАНК ОДЕРЖУВАЧА
КОШТІВ

5

БАНК ПЛАТНИКА
3

4

Рис. 4.8. Розрахунки банківським переказом
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Чеки поділяють на такі види:
• іменні;
• ордерні (можна передавати іншій особі за допомогою індоса-

менту);
• на пред’явника.
Чек має стандартну форму з магнітною смугою внизу для авто-

матизованого опрацювання (зліва направо — номер чека, код
банку, номер рахунка чекодавця, сума).

Особливість міжнародних розрахунків чеками полягає в тому,
що чеки можна пересилати експортерові (постачальнику) через
банк імпортера або напряму (як при національних розрахунках).
Механізм таких розрахунків передбачає низку операцій (рис. 4.9):
1 — подання до банку заяви на видачу чекової книжки і платіжно-
го доручення на депонування суми ліміту; 2 — депонування бан-
ком коштів на окремому рахунку “Кошти в розрахунках СГД”;
3 — видача клієнтові чекової книжки; 4 — виписування експортеру
(постачальникові) чека або 4а — передання виписаного чека до
банку імпортера; 4б — пересилання банком імпортера чека експор-
терові; 5 — відвантаження  товарів або надання послуг; 6 — зда-
вання чекодержателем до банку реєстру оплачених чеків разом із
чеками; 7 — оприбутковування суми чека на позабалансовому ра-
хунку “Документи і цінності, прийняті на інкасо”; 8 — інкасуван-
ня чека в банк імпортера (платника); 9 — списання банком імпор-
тера коштів, депонованих на окремому рахунку “Кошти в розра-
хунках СГД”; 10 — перерахування коштів за чеком до банку
експортера; 11 — зарахування суми чека на рахунок експортера
(постачальника) і списання з позабалансового рахунка “Докумен-
ти і цінності, прийняті на інкасо” у банку постачальника.

ЕКСПОРТЕР
(постачальник)

ІМПОРТЕР
(платник)

БАНК  ЕКСПОРТЕРА
7, 11

БАНК  ІМПОРТЕРА
2, 9

5

6 1

Рис. 4.9. Механізм міжнародних розрахунків чеками

4

10

8

34а
4б
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Розрахунки векселями. Аналогічні відповідним  формам розра-
хунків у національній валюті (див. розд. 6).

Розрахунки пластиковими картками, дорожніми чеками. В Ук-
раїні банки виконують лише операції з їх продажу і видачі за ними
готівки з каси банку (див. розд. 10).

Література [16; 23; 24; 49; 62; 63; 66; 67; 71; 73; 79; 81; 96; 98;
101; 103; 107]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Найвигіднішою для постачальника (імпортера) є така форма
міжнародних розрахунків:

А) документарний акредитив;
Б ) попередня оплата;
В) розрахунки за відкритим рахунком;
Г ) документарне інкасо.

2. Умовою угоди передбачено виплату постачальнику 20 % суми
угоди до відвантаження товару. У разі невиконання або неналежно-
го виконання умов угоди постачальником він повинен повернуті
платнику подвійну суму (40 %). Такі умови відповідають:

А) попередній оплаті;
Б ) відступним;
В) завдатку;
Г ) авансу у вигляді частки від вартості контракту.

3. До особливостей міжнародних торговельних розрахунків не
належать:

А) регулювання міжнародними законами, правилами і звичая-
ми;

Б ) вплив динаміки валютних курсів;
В) існування в окремих країнах валютних обмежень;
Г ) обов’язкове виконання операцій у валюті покупця.

4. Найвигіднішою для постачальника є така форма міжнародних
розрахунків:

А) документарний акредитив;
Б ) попередня оплата;
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В) розрахунки за відкритим рахунком;
Г ) документарне інкасо.

5. Банківські міжнародні перекази не можуть здійснюватися:
А) поштою;
Б ) телеграфом;
В) через систему SWIFT;
Г ) через внутрішньобанківську систему.

6. До недокументарних форм розрахунків належать:
А) акредитив;
Б ) інкасо;
В) аванс ;
Г) вексель.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

4.1. Фірма “Астер ЛТД” — клієнт вашого банку. Донедавна
компанія здійснювала зовнішньоекономічні операції лише з кілько-
ма зарубіжними фірмами, але тепер вона активно розширює зв’яз-
ки з багатьма країнами світу. При цьому кожна з них водночас є
експортером та імпортером на світовому ринку. Нещодавно фінан-
совий менеджер цієї компанії запросив Вас для консультацій з ос-
новних питань банківського обслуговування зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємств — основних форм міжнародних розра-
хунків: акредитивів, інкасо, чистих платежів тощо. Основні
питання стосуються ризиків, яких підприємство може зазнати, і
шляхів їх подолання.

Необхідно:
1) зазначити позитивні властивості форм міжнародних розра-

хунків для фірми “Астер ЛТД”, якщо вона є експортером;
2) охарактеризувати найтиповіші ризики, які може зазнати

фірма “Астер ЛТД” при використанні кожної з форм міжна-
родних розрахунків.

4.2. Фірма “Астер ЛТД” має у Вашому банку розрахунковий
рахунок у гривнях та валютний рахунок у доларах США. До цьо-
го часу фірма купувала мінеральні добрива в Російській Федерації,
але нині має вигідніші пропозиції з інших країн:
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• фірма “Технотайл” з Австрії запропонувала оплату за
відкритим  рахунком на умові ФОБ (франко-борт — основні
витрати на перевезення не оплачуються продавцем) через
місяць;

• компанія “Дер Волен” з Португалії пропонує як умову доку-
ментарне інкасо, СРТ (перевезення оплачене до... — основні
витрати на перевезення оплачуються продавцем до...) через
два місяці;

• фірма “НКТ” з Бельгії пропонує документарний акредитив,
СІР (перевезення і страхування оплачені до... — основні вит-
рати на перевезення оплачуються продавцем до...) через три
місяці.

Необхідні додаткові дані наведено в таблиці.

Плата за транспортування з будь-якого порту
Західної Європи в перерахунку на гривні 18 грн за ткм

Страхування 2 % загальної вартості

Комісійні за інкасо 0,25 % загальної вартості

Комісійні за акредитив 0,75 % загальної вартості

Вартість 1 т пропонованих мінеральних добрив становить:
в Австрії — 28500 євро;
Португалії — 26950 євро;
Бельгії — 29000 євро.
Визначити найкращу для вашого клієнта пропозицію.

4.3. Після сплати рахунка-фактури бельгійського постачальни-
ка і одержання вантажу фірма “Астер ЛТД” вирішила перепрода-
ти одержаний вантаж іншим компаніям. Вона звернулася до Вас з
питанням про доцільність застосування інкасової форми розрахун-
ків з їх постійними контрагентами (з якими працює вже півроку,
використовуючи акредитивну форму розрахунків). При цьому жод-
них затримок і скарг не було.

Необхідно:
1) пояснити клієнтові відмінності документарного та чистого

інкасо;
2) запропонувати клієнтові найвигіднішу для  нього  форму

розрахунків .
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4.4. Ваш клієнт вибрав постачальника, яких розпорядився
оформити безвідкличний переказний підтверджений  акредитив
згідно з Уніфікованими правилами та звичаями для акредитивів.

Необхідно пояснити клієнтові:
1) вимоги постачальника;
2) чому фірма вимагає відкрити підтверджений акредитив;
3) що коли фірма  вимагає відкрити переказний акредитив,

вона може бути посередником з третьою фірмою. Порадити
Вашому клієнтові, на якому обов’язковому документі він
має наполягати.

4.5. Українська кондитерська фабрика розраховується з Гдан-
ським маслозаводом за допомогою акредитива. Угодою між ними
передбачено безвідкличний акредитив на суму 120 тис. грн. Фабри-
ка 10 квітня звернулася до банку “Кредит” з проханням відкрити
непокритий акредитив. Кореспондентським договором між банком-
емітентом та виконуючим банком за авізування та інші операції з
акредитивом передбачено комісійні в розмірі 0,1 %.

Після перевірки всіх необхідних документів кондитерської фаб-
рики комерційний банк відкрив їй непокритий акредитив для
здійснення розрахунків з Гданським маслозаводом. 18 квітня банк-
емітент отримав від виконуючого банку реєстр документів на 120
тис. грн та інші передбачені умовами акредитиву документи. На
поточному рахунку кондитерської фабрики залишок коштів на 18
квітня становив 30 тис. грн.

Визначити:
1) сутність  гарантії банку при відкритті ним непокритих га-

рантованих  акредитивів;
2) які документи регулюють відносини між сторонами, що заді-

яні в розрахунках гарантованими акредитивами;
3) які записи за рахунками має зробити банк при відкритті ак-

редитива і надходженні документів від виконуючого банку
про виплату коштів.
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Розділ 5

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

5.1. Організація готівкових грошових
розрахунків

Банківські касові операції базуються на організаційних захо-
дах, пов’язаних з регулюванням готівкового обігу, а саме:

• складання прогнозних розрахунків касових оборотів і орга-
нізація контролю за виконанням прогнозних показників з
надходжень і видач готівки;

• розробка календаря видач готівки за днями місяця і за окре-
мими клієнтами;

• встановлення для кожного клієнта ліміту залишку готівки в
касі;

• визначення строків і порядку інкасації виручки для органі-
зацій торгівлі та сфери послуг.

Згідно з наведеними заходами кожний клієнт банку для одер-
жання касових послуг повинен попередньо здійснити такі дії:

• розробити і подати банку прогнозний розрахунок своїх ка-
сових оборотів на квартал (якщо банк складає свій прогноз
касових оборотів);

• повідомити банку конкретний день і обсяги одержання готів-
ки на виплату заробітної плати та інші платежі;

• подати до банку розрахунок ліміту і одержати встановлений
йому ліміт залишку готівки в касі;

• повідомити прізвище особи, відповідальної за одержання і до-
ставку готівки з банку, а також спосіб передання готівки.

Розглянемо послідовність здійснення зазначених організаційних
заходів з регулювання готівкового обігу.

1. Через тe що надходження і видатки з кас банку мають не-
рівномірний характер, в установах банків здійснюють прогнозу-
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вання касових оборотів. Для цього всі підприємства подають до
комерційного банку, як правило, за 60 днів до початку планового
кварталу заявку-розрахунок. У цій заявці показують касові оборо-
ти підприємства з надходження і видатків готівки з кас підпри-
ємств на плановий квapтaл, а також фактичні дані за відповідний
квартал минулого року. Відомості подаються в розрізі встановлених
НБУ джерел надходжень гoтiвки, а також напрямів її витрачання
(табл. 5.1).

Таблиця 5.1
Прогнозування касових оборотів

Надходження Номер символу

Надходження торговельної виручки 02
Надходження виручки від усіх видів платних послуг 05
Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 16
Надходження від підприємств поштового зв’язку 17
Надходження від продажу іноземної валюти 30
Інші надходження 32
Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси 38

Видатки

Видача на виплати, пов’язані з оплатою праці 40
Видача на закупівлю сільськогосподарської  продукції 46
Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 50
Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 53
Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 55
Видача за придбану іноземну валюту 56
Видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку 59
Видача на інші цілі 61
Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей 73

Одержані від підприємств прогнозні та звітні матеріали банк
вивчає і аналізує. При потребі працівник банку вносить відповідні
корективи і уточнення за результатами розгляду й аналізу.

2. Розробка календаря видач готівки. Установи банків одержу-
ють від підприємств (включаючи установи та організації, що об-
слуговуються органами Державного казначейства України) ка-
лендар видачі заробітної плати (табл. 5.2), до якого підприємство
включає заробітну плату основну та додаткову, інші заохочу-
вальні та компенсаційні виплати.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


141

Таблиця 5.2
Календар видачі заробітної плати на 200_ р.

Назва підприємства
Назва установи банку
Номер рахунка в установі банку

грн.

Місяць року
Сума заробітної плати за числами місяця

1 2 3 4 ...

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не
за один, а за кілька днів, то керівник підприємства за погодженням
з установою банку встановлює, у які конкретно дні та в яких су-
мах підприємство одержуватиме готівку для виплати заробітної
плати .

Готівку для виплати заробітної плати у строки, що припадають
на вихідні (святкові) дні, установи банків видають напередодні (за
два робочих дні). Видача готівки підприємствам для розрахунків з
працівниками, які звільняються або йдуть у відпустку, а також із
позаштатними працівниками здійснюється банком незалежно від
встановлених  строків виплати заробітної плати.

Строки видачі стипендій встановлюються керівниками відповід-
них навчальних закладів.

Підприємства, що обслуговуються установою банку, яка не
здійснює операцій з готівкою, складають календарі видачі заробіт-
ної плати і надсилають їх установі банку, що здійснює касове об-
слуговування цих підприємств.

Для регулювання касових ресурсів установи банків складають
зведений календар видачі заробітної плати для всіх підприємств, які
вони обслуговують (табл. 5.3).

Таблиця 5.3
Зведений календар видачі заробітної плати на 200_ р.

Назва установи банку
грн.

Номер поточного Назва Сума заробітної плати за числами місяця
рахунка підприємства 1 2 3 4 ...

                                                    Разом
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У календарі зазначаються:
• строки видачі готівки на підприємствах і конкретні суми ви-

дачі за кожним місяцем;
• платежі за всіма числами місяця, включаючи неробочі дні;
• суми заробітної плати, премій, постійних надбавок, інших

видів оплати праці, які виплачуються готівкою з кас
банків.

До календаря не включається заробітна плата, що переказуєть-
ся підприємствами через підприємства поштового зв’язку і для за-
рахування на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах
банків.

3. Встановлення для кожного клієнта ліміту залишку готівки в
касі. Ліміт каси для кожного підприємства визначається установа-
ми банків з урахуванням:

• режиму і специфіки роботи підприємства;
• віддаленості підприємства від установи банку;
• обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма ра-

хунками;
• встановлених строків і порядку здавання готівкової виручки;
• тривалості операційного часу установи банку;
• наявності домовленості підприємства з установою банку на

інкасацію та здавання готівкової виручки у вечірню касу
банку .

Ліміт каси встановлюється такий:
• для підприємств, які мають готівкову виручку зі строком її

здавання в банк щодня в день надходження до каси підпри-
ємства, — у розмірах, потрібних для забезпечення їх роботи
ранком наступного дня;

• для підприємств, які мають готівкову виручку зі строком її
здавання наступного дня, — у межах середньоденної готівко-
вої виручки;

• для підприємств, що мають готівкову виручку з іншим стро-
ком її здавання в банк, — у розмірах, що залежать від вста-
новлених строків здавання виручки та її суми;

• для підприємств, ліміти каси яким встановлюються згідно з
фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з
оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), — у межах се-
редньоденної видачі готівки.
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Ліміт каси підприємствам (крім підприємств торгівлі, громадсь-
кого харчування та послуг) встановлюється установами банків за
погодженням з керівниками підприємств на підставі розрахунку:

• середньоденного надходження готівкової виручки;
• або середньоденної видачі готівки.
В окремих випадках з огляду на особливості діяльності підпри-

ємств і на підставі їх відповідних  обґрунтувань за письмовим рішен-
ням керівників установ банків цим підприємствам може встановлю-
ватися ліміт каси в більших розмірах, ніж середньоденна готівкова
виручка чи середньоденна видача готівки.

При затвердженні ліміту каси установа банку має право вима-
гати від підприємства подання документів, що обґрунтовують роз-
міри касових оборотів, наведених у заявці-розрахунку підприєм-
ства .

Селянські (фермерські) господарства самостійно визначають
ліміт каси і повідомляють про це обслуговуючі банки. Якщо
підприємство має кілька рахунків у різних банках, то ліміт каси
встановлюється за місцезнаходженням  основного рахунка.

Підприємство, що має готівку понад ліміт каси, може здати її в
банк, де відкрито його основний чи додатковий рахунок:

• через прибуткову денну чи вечірню касу;
• через інкасаторів НБУ чи комерційного банку;
• через підприємство зв’язку, якщо установа банку розташо-

вана в іншому населеному пункті.
Порядок і частоту здавання готівки в банк підприємство узгод-

жує з установою банку, яка веде його основний поточний рахунок.

4. Крім традиційного касового обслуговування банки Укpaїни
покликані здійснювати контроль за дотриманням касової дисцип-
ліни своїх клієнтів. Зокрема, щонайрідше один раз на два роки пра-
цівник банку повинен перевіряти дотримання касової дисципліни з
виїздом на підприємство. Він має право вимагати надання всіх пер-
винних докyмeнтiв, де відображено касові обороти.

При перевірці касової дисципліни з’ясовується:
• наявність встановленого ліміту залишку готівки;
• забезпечення щоденного дотримання встановленого ліміту

залишків готівки;
• повнота оприбуткування готівки, одержаної з каси банку,

відповідність записів касової книги підприємства про суми,
одержані з банку і здані в банк, даним банку;
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• дотримання строків і порядку здавання грошової виручки,
своєчасність повернення в банк не витрачених у встановле-
ний строк сум заробітної плати, допомог, стипендій, винаго-
род та інших сум (депонованих);

• витрачання готівки, одержаної з банку, на цілі, зазначені в
чеку; правомірність витрачання готівки з виручки; цільове
використання отриманих у банку значних сум готівкових
грошей (понад 50 тис. грн);

• правильність ведення касової книги і своєчасність та повнота
обліку в ній надходжень і видачі готівки; правильність офор-
млення касиром касових ордерів.

5.2. Організація роботи касового апарату банку

Касові операції банків полягають у прийнятті готівкових коштів
(банкнот та розмінних монет) від клієнтів та видачі їх клієнтам.

Банки України здійснюють касові операції виходячи з таких
принципів:

• усі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані зберігати
свої кошти на рахунках у банках;

• суб’єкти господарської діяльності, які мають готівкові кошти,
зберігають їх у касі в межах лiмiтy. Сума гoтiвки, що переви-
щує лiмiт, повинна бути здана в банк і зарахована на по-
точний рахунок протягом трьох днів, враховуючи день отри-
мання;

• витрачання готівки суб’єктами господарювання здійснюєть-
ся за цільовим призначенням.

Для тoгo щоб задовольнити інтереси клiєнтiв, установа банку
має кacy, де повинна міститися певна сума готівки (рис. 5.1).

Розмір готівки в касі не повинен бути зaвищeний, оскільки для
банку це непрацюючі активи. Навпaки, здійснення касових опе-
рацій пов’язано з певними витратами для банку (нaпpиклaд, на
oxopoнy, інкacaцiю, придбання готівки).

Банки відкривають прибуткові та видаткові каси (рис. 5.2, 5.3),
а також денні та вечірні каси (рис. 5.4). Денні каси функціонують
протягом операційного дня, після чого готівку приймають вечірні
каси. Видаткових операцій вечірні каси не здійснюють. Готівка ви-
дається клієнтам видатковими касами на підставі відповідних
докyмeнтiв: грошового чeка, видаткового касового ордера. В уста-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


145

новах банків, що приймають кошти від інкасаторів, організову-
ються каси перерахування (рис. 5.5).

Важливим моментом прийняття готівки касами банків є експер-
тиза і обробка банкнот і монет.

Мета експертизи — визначити справжність, платіжність і
ступінь зносу банкнот.

Справжність банкнот перевіряють за допомогою спеціальних
приладів, що дають змогу виявити особливі ознаки справжніх та
фальшивих грошей.

Платіжність банкнот перевіряють так (рис. 5.6). Якщо банкнота
визнана справжньою, має певний знос та незначні пошкодження,
проте від неї залишилося не менше 3/4 початкового розміру і видно
водяний знак, номінал, літери серії та номер, вона вважається пла-
тіжною і залишається в обігу. Банкнота з істотнішими пошкоджен-
нями вважається неплатіжною і вилучається з обігу.

Прибуткова каса Видаткова каса

СХОВИЩЕ ОПЕРАЦІЙНА  КАСА  БАНКУ

Банкомати

Каса перерахунку

Прибутково-видаткова каса

Прибутково-видаткова
валютна каса

або

Передаються     інкасаторські  сумки

Каси обмінних пунктів Вечірня каса
Каси філій

і безбалансових
відділень

Рис. 5.1. Касовий апарат банку
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ОПЕРАЦІЇ ПРИБУТКОВИХ КАС

на підставі документів

Передання готівки:
• іншим банкам, установам свого банку;
• завантаження банкоматів;
• під звіт касирам

Прибутково-видатковий
касовий ордер

• Приймання готівки від суб’єктів госпо-
дарської дільяності та фізичних осіб для
зарахування на їх рахунки.

• Для переказу без відкриття рахунка

Заява на переказ готівки

Прибутковий касовий ордер Приймання готівки працівникам банку
за внутрішньобанківськими операціями

Документи для оформлення
переказу готівки

Приймання готівки від фізичних осіб
на відправлення переказу

СХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ

Клієнт

Заява
на переказ
готівки

Заява
на переказ
готівки

(2-й прмірник)

Операціоніст

• заносить суму
в касовий журнал;

• ставить підпис
на оголошенні

Касир

• перевіряє оголошення;
• звіряє підпис операціоніста
зі зразком;

• викликає клієнта;
•  робить запис у книзі обліку
прийнятих цінностей

•  залишає 1-й примірник заяви
на переказ готівки у касі

Заява
на переказ
готівки

Оголошення

Рис. 5.2. Операції прибуткових кас
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ОПЕРАЦІЇ ВИДАТКОВИХ КАС

на підставі документів

Прибутково-видатковий
касовий ордер

Приймання готівки:
• від інших банків, установ свого банку;
• розвантаження банкоматів;
• з-під звіту від касирів

Грошовий чек Від усіх суб’єктів господарської діяльності

Заява на видачу готівки • Видача готівки суб’єктам господарської
діяльності та фізичним особам
з їх рахунків;

• фізичним особам — за переказами
без відкриття рахунка, за операціями
відшкодування банкнот інвалюти,
прийнятих на інкасо

Видатковий касовий ордер Видача готівки від працівників банку
за внутрішньобанківськими операціями

Документи для оформлення
переказу готівки

Видача готівкових переказів фізичним
особам

Квитанція Видача готівки за прийняті цінності
(дорогоцінні метали)

Рис. 5.3. Операції видаткових кас

СХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ

Чек

Операціоніст

• перевіряє чек;
• заносить суму в касовий
журнал;

• ставить підпис на чеку;
• відриває контрольну
марку (клієнтові)

Клієнт

ЧекКонтрольна
марка

Касир

•  перевіряє чек;
•  викликає клієнта;
•  забирає контрмарку (+ до чека);
• видає гроші;
• робить запис у книзі обліку
виданих цінностей  і в довідці
касира
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на підставі документів

СХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ

Усі документи прибуткої каси

Супровідна відомість Готівка від інкасаторських бригад

Магазин

Інкасаторська
бригада

Банк

Касир

• складає довідку
про прийняті сумки;

• сумки + супровідні
відомості + явочні карти
закриває в сейф

Старший інкасатор

Відривний
аркуш

Рис. 5.4. Операції вечірньої каси

Бухгалтер-контролер

• звіряє номер сумки
з номером у явочній
карті;

• записує номери у книзі
прийнятих сумок

ОПЕРАЦІЇ ВЕЧІРНЬОЇ КАСИ
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ОПЕРАЦІЇ КАСИ ПЕРЕРАХУВАННЯ

СХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ

Бухгалтер-контролер

Записує у книгу обліку
номери прийнятих сумок

Касир

• розрізає один оборот
шнурка сумки
і розкриває її;

• перераховує гроші;
• перегукується
з контролером

Супровідна відомість

Сума збігається

Так Ні

• сума заноситься в довідку;
• касир і бухгалтер-контро-
лер ставлять підписи

• складається акт у трьох
примірниках;

• якщо виявлено фальшиві
гроші — ТУ НБУ

Гроші складають у пачки і здають завідувачу касою під розписку
у книзі обліку прийнятих цінностей

Рис. 5.5. Операції каси перерахування
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Якщо викликають сумнів:
• щодо справжності;
• щодо платіжності

Експертиза в НБУ

ПЛАТІЖНІ Справжні, втрачені внаслідок
пожежі, катастрофи, інших

нещасних випадків

Придатні
до обігу

Непридатні до обігу

• повністю
відповіда-
ють встанов-
леним
зразкам;

• не мають
пошкод-
жень;

• не мають
забруднень;

• зберегли
естетичний
вигляд

• набрали ознак зносу
і пошкодження;

• зберегли всі ознаки
платіжності;

• з дефектом виробника

зношені значно зношені з дефектом
виробника

мають незначні
ознаки зносу,
пошкодження

мають значні
ознаки зносу,
пошкодження

Якщо справжність   не викликає сумніву

не відповідають
встановленим
зразкам

можуть бути
в обігу

приймають тільки банки

обмінюються на придатні

Обмін

Рис. 5.6. Визначення платіжності
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не підпадають
під визначення
платіжних

НЕПЛАТІЖНІ

вилучені з обігу
перероблені фальшиві

• змінено текст і/або
цифрове зображен-
ня, що визначає
номінал, інші
реквізити;

• за зовнішнім
виглядом можуть
бути прийняті
за справжні –
вищого номіналу /
іншого року
зразка

• виготовлені
будь-яким спосо-
бом всупереч
встановленому
порядку;

• імітують платіжні
банкноти / монети,
виготовлені НБУ
і введені ним
в обіг

• вилучаються з обігу;
• передаються в ТУ для офіційного висновку;
• передаються органам внутрішніх справ

знищуються або переробляються

не обмінюються

банкнот і монет
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Неплатіжні банкноти підприємства не повинні приймати до
платежу, але банки приймають їх для обміну на платіжні за таких
умов:

• якщо не виникає сумніву в їх справжності;
• якщо видно номінал купюри;
• якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для

обміну, тобто не становить половини загального розміру
банкноти.

Метою обробки готівки є формування банкнот у стандартну
упаковку з єдиним для всіх банків оформленням, на якому зазнача-
ють:

• назву банку;
• особу, що персонально формувала упаковку;
• номінал і кількість банкнот;
• суму;
• дату .
Грошові купюри формують у корінці по 100 банкнот одного

нoмiнaлy, на який накладають бандероль. Десять корінців банкнот
одного номіналу формують у пачку з картонним накладенням та
пломбою. Для підвищеної відповідальності  касових працівників на
бандеролях та пачках зазначають назву бaнкy, номінал купюри,
суму, дату купівлі, підпис та іменний штамп касира.

Касові операції банків трудомісткі й витpaтнi, тому за надання
послуг, пов’язаних з касовим oбcлyгoвyвaнням, банки, як прави-
ло, стягують плату зі клієнтів згідно з договором на розрахунково-
касове обслуговування клієнтів.

5.3. Здійснення касових операцій
через банкомати

Фізичні особи можуть отримувати готівкові кошти в банкома-
тах за допомогою платіжних карток. Порядок роботи банкомату
такий (рис. 5.7): 1 — технічний працівник вмикає банкомат; 2 —
касир одержує під звіт у завідувача каси готівку під розписку у
книзі обліку прийнятих і виданих грошей; 3 — касир завантажує
касети готівкою під контролем завідувача каси, складає супровід-
ну відомість; 4 — касир передає інкасатору завантажені касети і
ключі від банкомату під розписку в супровідній відомості; 5 — інка-
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сатор встановлює завантажені касети в банкомат, зазначає у відо-
мості час завантаження; 6 — інкасатор передає касиру третій при-
мірник супровідної відомості разом з ключами від банкомату; 7 —
фізична особа заявляє про одержання готівки; 8 — банк — власник
банкомата встановлює розмір комісійних, передає інформацію бан-
ку-емітенту про розмір заявленої для одержання готівки та про
розмір комісійних; 9 — банк — власник банкомата одержує
підтвердження  про можливість виконання операції від банку-емі-
тента; 10 — банк — власник банкомата видає готівку клієнту че-
рез банкомат; 11 — інкасатор вилучає використані касети з банко-
мату; 12 — інкасатор передає вилучені касети касиру; 13 — касир
відкриває вилучені касети під контролем завідувача каси, перера-
ховує залишок готівки в касетах; 14 — касир передає залишок го-
тівки завідувачу каси під розписку у книзі обліку прийнятих і ви-
даних грошей; 15 — технічний працівник вимикає банкомат у
кінці дня.

БАНК-ЕМІТЕНТ БАНК — ВЛАСНИК
БАНКОМАТА

ФІЗИЧНА ОСОБА8

9

БАНКОМАТ

Технічний працівник

Інкасатор

Касир
3, 13

Завідувач каси

1

15

5

11

14

2

4 6,12

7 10

Рис. 5.7. Порядок роботи банкомату
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Загалом сучасні банкомати можуть виконувати також такі
операції:

• інформувати клієнтів про стан їхніх рахунків;
• видавати готівку з рахунків;
• приймати готівку для розміщення на рахунках клієнтів;
• приймати готівку для погашення позичок;
• приймати доручення про переведення грошей з одного ра-

хунка клієнта на інший.

5.4. Забезпечення касової діяльності банку

Рівень касового обслуговування залежить від наявності в опе-
раційній касі банку достатньої для виконання замовлень клієнтів
суми банкнот і монет. Для цього нормативними документами НБУ
передбачений спеціальний механізм підкріплення кас банківських
установ.

Установи банків заздалегідь визначають свої потреби в
підкріпленні операційної каси виходячи з прогнозних розрахунків
готівкових надходжень і виплат.

Касове обслуговування установ банків здійснюють операційні
відділи ТУ НБУ на підставі укладених між ними угод (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Касове обслуговування   установ банків

РЕЗЕРВНІ ФОНДИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СХОВИЩА

Вилучення
готівки з каси

Сховища ТУ НБУ

Здача готівки
і понадлімітних
залишків клієнтами

Вилучення грошей
з обігу

Оборотна  каса ТУ НБУ

Операційна каса банку

Здача надлишків
готівки і зношених
грошей

Юридичні й фізичні особи

Випуск грошей
в обіг (емісія)

Перерахування
готівки в касу

Видача підкріплення

Видача готівки
клієнтам банку
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Якщо прогнозується перевищення виплат над нaдxoджeннями,
банк може отримати підкріплення готівкою від територіального уп-
равління НБУ. Для цього до територіального управління НБУ по-
дається заява за тиждень до дати отримання гoтiвки, і територіаль-
не управління дає дозвіл на підкріплення готівкою, який дійсний
чотири робочих дні. При цьому банк отримує готівку і водночас
аналогічна сума списується з його кореспондентського рахунку в
НБУ. Національний банк України стягує плату за касове обслуго-
вування комерційних банків у розмірі 1 % вартості угоди.

Установа банку може підкріпити операційну касу шляхом
купівлі готівки в іншій установі того самого чи іншого банку. Го-
тівка з операційної каси банку-продавця видається після перераху-
вання на її кореспондентський рахунок відповідної суми з корес-
пондентського рахунка банку — покупця готівки. Про таке
підкріплення своєї операційної каси банк повинен повідомити
відповідну установу НБУ.

Якщо в банку прогнозується надлишок гoтiвки, він може бути
реалізований іншому банку. Продаж готівки здійснюється через ко-
респондентські рахунки обох банків у НБУ. Для цього банк-прода-
вець подає в НБУ платіжне доручення. Якщо надлишок готівки в
касі банку перевищує ліміт і не може бути реалізований, готівка
має бути здана до територіального управління НБУ, а аналогічні
кошти зараховуються на кореспондентський рахунок у НБУ.

Література [21; 29; 33; 34; 66; 67; 71; 86; 101; 103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Мета обробки готівки полягає в такому:
А) визначенні справжності банкнот;
Б ) перевірці банкнот щодо платіжності;
В) визначенні ступеня зносу банкнот;
Г ) формуванні банкнот у стандартну упаковку.

2. Банки беруть участь в організації готівкового обігу в Україні.
До функцій, які при цьому повинні виконувати банки, не належать:

А) відкриття і ведення рахунків клієнтів;
Б ) прогнозування касових оборотів;
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В) розробка календаря видач готівки клієнтам;
Г ) встановлення для клієнтів ліміту залишків готівки.

3. На обсяг ліміту залишку готівки в касі клієнта не може впли-
вати:

А) середньоденне надходження готівки в касу;
Б ) середньоденна видача готівки з каси;
В) частка готівкових розрахунків у загальному обсязі платіж-

ного обороту підприємства;
Г ) строк здавання готівки в банк.

4. При перевірці банківським працівником дотримання касової
дисципліни не враховуються:

А) наявність і щоденне дотримання встановленого ліміту за-
лишку готівки;

Б ) повнота оприбуткування готівки та цільове її використан-
ня (особливо у значних розмірах);

В) правильність  документального оформлення касових опе-
рацій;

Г) обсяги зарахованої за період готівки на поточний рахунок
підприємства.

5. Після закінчення операційного дня в банку працює:
А) прибуткова каса;
Б ) видаткова каса;
В) прибутково-видаткова  каса;
Г ) каса перерахування.

6. За допомогою банкоматів неможливо виконати такі дії:
А) отримати готівку;
Б ) здати готівку для зарахування  на рахунок;
В) отримати інформацію про стан рахунка;
Г ) перевірити банкноти на справжність.

7. Установа банку не може здійснити підкріплення своєї каси
шляхом купівлі готівки:

А) у підприємств-клієнтів;
Б ) в інших установах свого банку;
В) в інших комерційних банках;
Г ) в установах НБУ.
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8. З вилученими з обігу готівковими коштами вчиняють так:
А) зберігають у сховищах комерційних банків;
Б ) зберігають у сховищах ТУ НБУ;
В) зберігають у резервних фондах Центрального сховища;
Г ) знищують.

9. У зведеному календарі видачі заробітної плати не зазначають:
А) суми, пов’язані з оплатою праці , які виплачуються з кас

банків готівкою;
Б ) суми, які переказуються підприємствами через підприємства

зв’язку та зараховуються на рахунки фізичних осіб;
В) платежі за всіма числами місяця, включаючи неробочі дні;
Г ) видачі готівки на оплату праці в розрізі підприємств.

10. Приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на по-
точні рахунки здійснюється за допомогою:

А) прибутково-видаткового касового ордера;
Б ) заяви на переказ готівки;
В) прибуткового касового ордера;
Г ) спеціальних документів платіжних систем для оформлення

переказу готівки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. За даними заявки-розрахунка розрахувати ліміт каси,
якщо кількість робочих днів за квартал становила 63.

№
Показник Код

Фактично за три будь-які

пор.
місяці з останніх дванадцяти,
що передують встановленню
ліміту, коли був найбільший
обсяг касових операцій

1 2 3 4

1 Готівкова виручка (надходження
до кас підприємств, крім сум,
одержаних з установ банків) 1109861,09

2 Середньоденна виручка (п. 1 :
: Кількість робочих днів
підприємства за три місяці)
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1 2 3 4

3 Виплачено готівкою на різні
потреби (крім виплат, пов’язаних
з оплатою праці, пенсій, стипендій,
дивідендів) 9374,93

4 Середньоденна видача готівки
(п. 3 : Кількість робочих днів
підприємства за три місяці)

Визначити, який ліміт залишку готівки буде встановлено, якщо
розрахунок здійснювати на основі визначення:

• середньоденного надходження готівкової виручки;
• середньоденної видачі готівки.

5.2. За даними заявки-розрахунку розрахувати ліміт каси,
якщо кількість робочих днів за квартал становила 65.

№
Показник Код

Фактично за три будь-які

пор.
місяці з останніх дванадцяти,
що передують встановленню
ліміту, коли був найбільший
обсяг касових операцій

1 2 3 4

1 Готівкова виручка (надходження
до кас підприємств, крім сум,
одержаних з установ банків) 146430,40

2 Середньоденна виручка (п. 1 :
: Кількість робочих днів
підприємства за три місяці)

3 Виплачено готівкою на різні
потреби (крім виплат, пов’язаних
з оплатою праці, пенсій, стипендій,
дивідендів) 3022,43

4 Середньоденна видача готівки
(п. 3 : Кількість робочих днів
підприємства за три місяці)

Визначити, який ліміт залишку готівки буде встановлено, якщо
розрахунок здійснювати на основі визначення:

• середньоденного надходження готівкової виручки;
• середньоденної видачі готівки.
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Розділ 6

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

6.1. Характеристика та види векселів

Згідно із Законом України “Про цінні папери і фондову біржу”
вексель — це цінний пaпip, що засвідчує безумовне грошове зобо-
в’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену
суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Векселі класифікують за різними ознаками (табл. 6.1).

Таблиця 6.1
Класифікація векселів

№
пор.

1
1

2

3

Класифікаційна
ознака

2
Суб’єкти, які
здійснюють
платіж
Характер
угод, що
спричинили
появу векселя

Спосіб
отримання
доходу

Економічні форми векселів

3
Простий (соло-вексель)
Переказний (тратта)

Товарний — як результат реальної угоди з купівлі-
продажу цінностей, виконаних робіт, наданих послуг
Фінансовий — виникає внаслідок фінансової операції
і засвідчує отримання грошової позики
Підроблений — містить підроблений підпис векселедавця
або акцептанта, фальсифіковану вексельну суму чи строк
погашення
“Дружній” — акцептується з метою подання допомоги в
отриманні кредиту під вексель неплатоспроможній особі
“Бронзовий” (“дутий”, вигаданий) — виписується на ім’я
неіснуючої або неплатоспроможної особи
Процентні — передбачають застереження про нарахуван-
ня процентів на номінальну суму векселя в розмірі,
обумовленому сторонами угоди
Дисконтні — дохід за ними отримується у вигляді дисконту
(різниці між номінальною вартістю векселя і ціною його
придбання)
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Основна класифікація векселів — за суб’єктами, які здійснюють
платіж:

• простий (соло-вексель) — містить просте і нічим не обумовле-
не зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити після
спливу встановленого терміну певну суму грошей векселе-
держателю (кредитору) або його наказові);

• переказний (тратта) — містить назву “переказний вексель” і
безумовну пропозицію векселедавця (трасанта) вказаній у
векселі особі-платнику (трасату) сплатити певну суму гро-
шей власникові векселя (ремітенту) або його наказові.

Для визнання документа векселем він повинен містити eлeмeнти,
які називають обов’язковими реквізитами векселя (табл. 6.2).

Закінчення табл. 6.1

1
4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
Строк
платежу

Емітент

Форма
платежу

Наявність
застави
Власність
на вексель
Можливість
передання
іншій особі
Рівень
гарантова-
ності платежу

Місце і межі
функціону-
вання
Форма
пред’явлення

3
Точно вказаний календарний день
У певний час після складання векселя
За пред’явленням
У певний час після пред’явлення
Приватні (векселі фізичних і юридичних осіб)
Скарбницькі (векселі Уряду)
Платіжні — підлягають оплаті у строк
Забезпечувальні — лише для забезпечення наданого
кредиту
Забезпечені
Незабезпечені
Видані (для векселедавця)
Отримані (для трасата та ремітента)
Векселі, що індосуються (права передаються за векселем)
Векселі, що не індосуються

Авальовані — коли на векселі нанесено поручительство
(аваль), за яким особа-поручитель бере на себе відпові-
дальність за виконання вексельних зобов’язань кимось із
осіб, які підписали вексель
Неавальовані — без поручительства
Міжнародні (діють у межах кількох країн)
Національні (у межах однієї країни)
Місцеві (місце видачі й місце платежу збігаються)
Паперові
Непаперові
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Таблиця 6.2
Обов’язкові реквізити векселя

Реквізит векселя
Вексель

простий переказний

1. Вексельна мітка: назва “Вексель” + +
2а. Безумовний наказ або пропозиція (обіцянка

у простому) сплатити певну суму +
2б. Обіцянка сплатити певну суму +

3. Вексельна сума + +

4. Назва платника +

5. Строк платежу + +

6. Місце платежу + +

7. Назва першого векселедержателя (кому
або за наказом кого має бути здійснено платіж) + +

8. Дата і місце складання векселя + +

9. Підпис, назва і місцезнаходження векселедавця + +

До несуттєвих атрибутів векселів належать, наприклад, обме-
ження щодо строків пред’явлення до платежу, зазначення посеред-
ника в акцепті чи платежі.

Строк платежу має бути лише один для всієї вексельної суми, а
виписуватися може такими способами:

• призначатися на точно вказаний календарний день (наприк-
лад: “платіж буде виконано 15 грудня 2003 р.”);

• строк платежу настане в такий-то час після складання вексе-
ля і може бути вказаний такими способами:

– днями, тоді строк платежу настає в останній із зазначе-
них днів. День складання векселя не враховується; у кожно-
му місяці дні обчислюються за календарем (наприклад: “Від
дати складання за 20 днів”);

– тижнями (наприклад: “Вексель складено 25 липня
2003 р. Платіж виконати за три тижні після складання”);

– місяцями (наприклад: “Вексель складено 25 липня 2003 р.
Платіж виконати за три місяці після складання”);

– місяцями і одним чи кількома днями, тоді строк платежу
настає в останній із зазначених днів; при цьому місяці врахо-
вуються як 30 днів (наприклад: “Київ, 13 серпня 2003 р. Від
дня складання за два місяці й десять днів”);
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• за пред’явленням, тоді строк платежу настає в день пред’яв-
лення векселя до платежу; якщо ж вексель не пред’явлено, то
за рік від дати складання його строк збігає. Векселедавець у
цьому векселі може зазначити, що вексель протягом певного
періоду не повинен пред’являтися до платежу. У цьому разі
строк пред’явлення настає після спливу обумовленого часу
(наприклад: “Київ, 23 жовтня 2003 р. За пред’явленням цьо-
го векселя...”);

• після пред’явлення в такий-то час, тоді строк після пред’явлен-
ня може вказуватися днями, тижнями, місяцями, місяцями і од-
ним чи кількома днями (наприклад: “Київ, 23 жовтня 2003 р.
За 20 днів після пред’явлення цього векселя...”; “Вексель скла-
дено 25 липня 2003 р. Платіж виконати за три тижні після
пред’явлення”; “За два місяці після пред’явлення цього вексе-
ля...”; “Київ, 13 серпня 2003 р. Від дня складання за два місяці
й десять днів”).

Комерційні банки у сфері вексельного обігу можуть здійснювати
різні операції (рис. 6.1).

Кредитними вважаються вексельні операції, що супрово-
джуються наданням або залученням грошових коштів проти век-
селів чи під забезпечення векселями. Кредитні операції банків з век-
селями можуть бути активні (врахування векселів, надання кре-
дитів під заставу векселів) та пасивні (переврахування придбаних
векселів, одержання кредитів під заставу векселів).

Торговельними є операції з купівлі або продажу векселів за ці-
ною, що встановлюється у відсотках до суми векселя. До активних
торговельних операцій належить купівля векселів, до пасивних —
продаж придбаних векселів.

Розрахункові операції поділяються на операції з оформлення за-
боргованості векселями (акцептування банком переказних век-
селів, виданих на банк його кредитором; видача простих векселів
кредиторові, видача переказних векселів на боржника банка, ви-
дача банкові простих векселів його боржником) та з розрахунків із
використанням  векселів (вексельний платіж банку кредиторові;
вексельний платіж боржника банку).

Гарантійні операції супроводжуються взяттям банком на себе зо-
бов’язань платежу за векселями з умовою оплатити векселі при на-
станні певних обставин і в обумовлений строк. До гарантійних на-
лежать операції з авалювання та надання гарантій на забезпечен-
ня оплати векселів.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ

Торговельні

активні Купівля векселів з дисконтом

Кредитні

Врахування (дисконт) векселів

Надання кредиту під заставу
векселів

активні

пасивні Отримання кредитів під заставу
векселів

Авалювання векселів

Видача гарантій у забезпечення
оплати векселів

Гарантійні

Рис. 6.1. Класифікація операцій з векселями

пасивні Продаж набутих векселів

Акцептування векселів, виданих
на банк його кредитором

Видача простих векселів
кредиторові

Видача переказних векселів
на боржника банку

Видача банкові простих векселів
його боржником

Операції
з оформлення
заборгова-

ності
векселями

Розрахункові

Операції
з використан-
ням векселів

Вексельний платіж банка
кредиторові

Вексельний платіж  боржника
банкові

Зберігання векселів

Купівля, продаж, обмін векселів
за дорученням клієнта

Інкасування векселів

Оплата векселів, у яких банк діє
як особливий платник (доміцілат)

Комісійні

Довірчі
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Виконання комісійних та довірчих операцій пов’язано з інка-
суванням векселів; оплатою векселів, в яких банк є особливим
платником; зберіганням векселів; купівлею-продажем, а також об-
міном векселів за дорученням клієнтів.

6.2. Кредитні операції: урахування векселів

Операція врахування (дисконту) векселів полягає в купівлі бан-
ком векселя за іменним індосаментом у векселедержателя  до настан-
ня строку платежу. При цьому банк стає повноправним  власником
векселя з усіма правами й обов’язками згідно з вексельним правом,
а векселедержатель отримує суму векселя, зменшену на величину
банківської відсоткової cтaвки, яку ще називають дисконтом, а та-
кож накладних витрат на здійснення операції. Таку операцію на-
зивають обліковим кредитом.

Процедуру врахування векселів з погашенням у банку ілюструє
рис. 6.2, де наведено такі операції: 1 — пред’явлення векселя до вра-
хування; 2 — платіж за векселем мінус дисконтна сума; 3 — опра-
цювання векселя в банку: складання відомості облікованих век-
селів, передання її до сховища (каси) банку та операційного
відділу; 4 — пред’явлення векселя до платежу; 5 — погашення век-
селя, оплата.

Для отримання облікового кредиту векселедержатель  подає в
банк заяву разом з пакетом фінансових документів, що характери-
зують його платоспроможність. Банк з’ясовує, яка сума векселів
буде надана до врахування, перевіряє кредитоспроможність потен-
ційного позичальника за звичайною процедурою і потім вирішує
питання про можливість надання позики.

ВЛАСНИК ВЕКСЕЛЯ
(ремітент, індосат)

ДИСКОНТНИЙ БАНК
3

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
або АКЦЕПТАНТ

4

5

1 2

Рис. 6.2. Процедура врахування векселів з погашенням у банку
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У разі прийняття позитивного рішення клієнту відкривається
ліміт кредитування, який залежить від вартості вексельного портфе-
ля клієнта, але не може перевищувати його загальної кредитоспро-
можності.

Векселі до врахування подаються в банк при реєстрах, які скла-
даються позичальником-векселедержателем  і містять дані про век-
селі, що передаються банкові, а саме: номер векселя, вексельну
суму, назву і реквізити векселедавця, індосантів, аваліста, дату і
місце платежу, складання векселя. Прийняття векселів оформлюєть-
ся квитанцією, яка видається позичальнику. Після цього реєстри
векселів нумеруються і записуються у Відомість реєстрів, поданих
до врахування векселів.

Перед укладанням договору на врахування векселів векселі по-
винні бути перевірені щодо їх юридичної та економічної надій-
ності.

Юридична надійність векселя полягає у правильності запо-
внення його реквізитів згідно з Положенням про переказний і про-
стий векселі, відсутності виправлень, прострочення строку платежу,
дійсності повноважень осіб, що підписали вeкceль, справжності цих
підписів, наявності безперервного ряду індосаментів, повноті спла-
ти суми державного мита.

Економічна надійність векселя полягає у впевненості в його оп-
латі. Для цього банк аналізує кредитоспроможність не лише клі-
єнтів, а й боржника за векселем та індосантів. При врахуванні
банки віддають перевагу комерційним векселям, хоча можуть бути
враховані й деякі фінансові векселі, наприклад, акцептовані відо-
мими банками. Аналіз економічної надійності векселя спрямований
на виявлення “дружніх” та “бронзових” векселів і їх заміни.

Векселі, що подаються до врахування, повинні мати не менше
двох підписів: векселедавця та першого векселедержателя. При цьо-
му банки надають перевагу короткостроковим векселям (як прави-
ло, строком до 90 днів), оскільки вони меншою мірою залежать від
змін щодо платоспроможності клієнта і загальної економічної кон’-
юнктури.

Сума, яка підлягає утриманню на користь банку, складається з
відсоткової ставки (дисконту), а для іногородніх векселів — також з
порто (поштових витрат) та дамно (комісії за інкасування іного-
родніх векселів). Нарахування суми дисконту (С) здійснюється за
такою формулою:
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С = (К ⋅ Т ⋅ В) : (100 % ⋅ 360),
де К — номінальна сума векселя; Т — строк від дня врахування до
дня платежу за векселем, днів; В — відсоткова ставка врахування
векселів.

Приклад 6.1. Фірма звернулася до банку з проханням урахувати
вексель номіналом 10 тис. грн і строком погашення через 30 днів.
Ставка врахування становить 15 % річних, порто — 50 грн; дамно
становить 1 % номіналу векселя.

Сума дисконту: 10000 грн ⋅ (30 днів : 360 днів) ⋅ (15 % : 100 %) ≈
≈ 125 грн.

Порто: 50 грн.
Дамно: 10000 грн ⋅ 0,01 = 100 грн.
Банку належить отримати за облік векселя 125 + 50 + 100 = 275 грн.

Обліковий кредит надається після підписання договору про вра-
хування векселів, де зазначаються суб’єкти угоди, їхні права та
обов’язки, основні параметри угоди.

Прийняті до врахування векселі реєструються у спеціальній
Книзі обліку врахованих векселів, яка щороку відкривається бан-
ком і призначена для обліку хронології операцій з урахування век-
селів.

Здійснюючи оплату вексельної суми, платник за векселем за-
значає, за чий підпис на векселі здійснюється оплата. За відсут-
ності такої вказівки платіж вважається здійсненим за рахунок век-
селедавця.

Не оплачені в день строку платежу векселі банк повинен переда-
ти наступного дня нотаріусу для опротестування. Поопераційний
порядок опротестування векселів наведено на рис. 6.3, де 1 — пред’яв-
лення векселя до врахування; 2 — платіж за векселем мінус дискон-
тна сума; 3 — опрацювання векселя в банку: складання відомості
облікованих векселів, передання відомості до сховища (каси) банку
і операційного відділу; 4 — пред’явлення векселя до платежу; 5 —
відмова від платежу; 6 — пред’явлення векселя до протесту; 7 — ви-
дача нотаріусом квитанції про прийняття векселя до опротестуван-
ня; 8 — здійснення протесту; 9 — повернення опротестованого век-
селя банку; 10 — повідомлення банком про здійснення протесту;
11 — пред’явлення вимоги про оплату векселя в порядку регресу до
пред’явника векселя; 12 — відмова від платежу пред’явником вексе-
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ля; 13 — припинення кредитування пред’явника векселя; 14 — по-
зов до суду про примусове стягнення боргу; 15 — рішення суду про
примусове стягнення боргу; 16 — беззаперечне стягнення боргу.

Після здійснення процедури протесту векселі повертаються бан-
ку з написом про протест, а банк виставляє вимогу позичальнику
оплатити вексель. У разі невиконання вимоги банк припиняє кре-
дитування і передає матеріал до судових органів.

6.3. Кредити під заставу векселів

З метою здійснення вексельного кредитування комерційні банки
можуть не лише викупати векселі до настання строку їх пога-
шення, а й приймати їх у вигляді забезпечення наданих позичок.
На відміну від облікового кредиту при кредитуванні під заставу
векселів позичальник не переуступає вексель банку, а лише віддає
його під заставу на певний строк, зберігаючи всі права векселедер-
жателя. Ще одна відмінність між цими формами вексельного креди-
ту полягає в тому, що коли при обліковому кредиті позичальник і
той, хто повертає кошти, є різними особами, то при кредитуванні
під заставу векселів позичку погашає безпосередньо позичальник.
Особливість цього виду кредитування полягає також у порядку
надання, зберігання та реалізації застави. Кредити під заставу век-
селів можуть надаватись у вигляді:

ДИСКОНТНИЙ БАНК
3

ІНДОСАНТ
(пред’явник)

СУД
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

АРБІТРАЖ

НОТАРІУС

1 16122 11 13

4 5

10

15

14

7

6
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Рис. 6.3. Порядок опротестування векселів

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
або АКЦЕПТАНТ
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• строкових кредитів, тобто позичок, дата погашення яких за-
фіксована за домовленістю з позичальником;

• кредитів до запитання, коли строк погашення не вказується
або встановлюється термін до настання строку погашення
векселів із застави.

Строкові позички під заставу векселів, як правило, разові. При
здійсненні такої операції банк аналізує юридичну та економічну
надійність векселя і в разі позитивного висновку з позичальником
укладаються кредитний договір та договір застави векселів. Строк
погашення кредиту визначається виходячи зі строку погашення век-
селів (строк погашення векселів повинен бути принаймні на 15 днів
довший, ніж строк погашення кредиту). Сума можливого кредиту
коливається в межах 60–90 % суми векселів, які приймаються під за-
ставу. При цьому кредитна заборгованість обліковується на про-
стому кредитному рахунку.

Приклад 6.2. Розрахуємо можливу суму кредиту під заставу
цінних паперів. Це зручно зробити у вигляді таблиці.

№ Показник Значення
пор.

1 Співвідношення заборгованості
до забезпечення 70 %

2 Ліміт кредиту 20 тис. грн
3 Сума векселів, прийнятих у заставу 10 тис. грн
4 Сума заборгованості 6 тис. грн
5 Імовірна заборгованість (п. 3 × п.1 : 100 %) 7 тис. грн
6 Вільний ліміт заборгованості (п. 2 – п. 4) 14 тис. грн
7 Допустимий додатковий кредит (п. 5 – п. 4,

але не більше як п. 6) 1 тис. грн

Кредити до запитання під заставу векселів видаються тоді, коли
позичальник має постійну потребу в обігових коштах. Така кре-
дитна заборгованість обліковується на спеціальному позичковому
рахунку, який є аналогом контокоренту.

Для отримання кредиту під заставу векселів зі спеціального по-
зичкового рахунка клієнт подає до банку стандартний пакет до-
кументів, а також векселі, призначені для передання в заставу, ра-
зом з реєстром цих векселів (щонайменше у двох примірниках).
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Банк здійснює експертизу юридичної та економічної надійності век-
селів, викреслює з реєстру та повертає клієнтові векселі, які не задо-
вольняють вимоги бaнкy, а за благонадійними векселями вира-
ховується ліміт кредитування. Після цього між банком і клієнтом
укладається кредитна угода, де містяться обов’язкові для позичаль-
ника умови:

• ліміт кредиту;
• граничне співвідношення вартості забезпечення та можливої

суми кредиту;
• розмір відсотків за кредит і комісії на користь банку;
• право банку підвищувати на власний розсуд, але з поперед-

женням клієнта розмір відсотків і комісії;
• право банку закрити рахунок і в будь-який час вимагати

повного або часткового погашення заборгованості або на-
дання додаткового забезпечення;

• право банку обертати на погашення боргу суми, що надхо-
дять для оплати прийнятих у заставу векселів;

• право банку погашати заборгованість клієнта із сум, що на-
лежать клієнту і перебувають у банку на інших рахунках
клієнта;

• право банку дозволяти клієнту з його ініціативи замінювати
одні векселі до строку їх оплати іншими;

• місце зберігання векселів, переданих у заставу.
Векселі, які використовуються як застава, можуть передаватися

на зберігання банку, державному чи приватному нотаріусу. Банк
заінтересований у тому, щоб ці векселі зберігались у нього.

Важливим завданням для банківських працівників у процесі об-
слуговування такого кредиту є контроль за вільним залишком
ліміту кредитування. Якщо у процесі використання позичальником
кредиту до запитання під заставу векселів банком будуть виявлені
серед забезпечення векселі суб’єктів, які oпpoтecтoвaнi, банк спові-
щає про це позичальника і пропонує йому викупити такі векселі
або в тижневий строк замінити їх іншими благонадійними векселя-
ми. У разі невиконання цієї вимоги банк може закрити кредит.

Кредит під заставу векселів може погашатися шляхом перераху-
вання коштів за розпорядженням позичальника з його поточного ра-
хунка (після цього йому повертаються векселі) або зарахуванням без-
посередньо на спеціальний позичковий рахунок платежів, які на-
дійшли від векселедавців за вeкceлями, що були передані в заставу.
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6.4. Розрахункові операції банків з векселями

Розрахункові операції з векселями умовно поділяють на дві гру-
пи (див. рис. 6.1). Розглянемо кожну з них.

1. Операції з оформлення векселями  заборгованості як дебітор-
ської, так і кредиторської.

Як зазначалося, при оформленні векселя найголовніше правиль-
но заповнити всі його обов’язкові реквізити.

Поширеною розрахунковою операцією з векселями є акцепту-
вання .

Акцепт — це засвідчена підписом платника згода своєчасно оп-
латити вексель у такому вигляді, який йому був пред’явлений.

У світовій практиці великого поширення дістали акцептні опе-
рації комерційних банків. Сутність цих операцій полягає в тому,
що банк гарантує оплату своїм клієнтам поставленої продукції
шляхом акцептування замість нього переказного векселя.
Банківські акцепти доволі ліквідні й можуть бути міжнародним
платіжним засобом.

Особливість цієї операції полягає в тому, що акцептний кредит
видається векселедавцю (платникові) за боржника за векселем. По-
операційний порядок акцептування векселів наведено на рис. 6.4,
де 1 — укладення договору між векселедавцем і банком-платником
про банківський акцепт; 2 — постачання товару під вексель; 3 —
видача векселедавцем векселя, в якому платником зазначений
банк; 4 — презентація векселя до акцепту в банку-платнику; 5 —
підтвердження  згоди банку заплатити за переказним векселем; 6 —
пред’явлення векселя банкові-платнику; 7 — виконання платежу
банком-платником; 8 — вручення погашеного векселя банкові-
платнику; 9 — погашення векселедавцем заборгованості перед
банком; 10 — вручення погашеного векселя векселедавцеві.

Для більшої впевненості експортера у здійсненні банком акцепту
тратти, як правило, імпортер відкриває на користь експортера без-
відкличний акредитив. Для зниження ризику за такою операцією
банк здійснює контроль за товарно-грошовими потоками. Ризик
банку знижується також за умови поєднання акцепту з рамбурсу-
ванням, тобто відшкодуванням  клієнтом суми платежу до настання
строку платежу за банківським акцептом. Винагорода банку за
здійснення такої операції складається з комісійної винагороди, яка
сплачується одразу після досягнення домовленості на акцептування.
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Додаткові доходи від акцептної операції банк може отримати за
допомогою врахування акцептованого ним векселя.

2. Операції з використанням векселів. Порядок розрахунків за до-
помогою векселя різниться за видами векселів, що використовуються.

При розрахунках простим векселем передбачається така по-
слідовність дій (рис. 6.5): 1 — векселедавець (покупець) вручає век-
сель продавцю; 2 — векселедержатель (одержувач платежу) відван-
тажує товар, виконує роботи, надає послуги покупцю; 3 — у час
настання платежу векселедержатель пред’являє вексель до оплати;
4 — векселедавець оплачує вексель. При цьому банк може бути як
векселедавцем, так і векселедержателем .

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
(покупець, платник)

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
(продавець, одержувач платежу)

1

2, 3

4

Рис. 6.5. Розрахунки з використанням простого векселя

Процедура розрахунків за допомогою переказного векселя така
(рис. 6.6): 1 — векселедавець (трасант) виписує вексель і передає
його своєму боржнику, який оплачуватиме його (трасату); 2 —
платник (трасат) повертає акцептований вексель векселедавцю;
3 — векселедавець (трасант) передає акцептований вексель векселе-
держателю (ремітентові) — одержувачу коштів за переказним вексе-
лем; 4 — у час настання платежу ремітент пред’являє вексель траса-

7
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ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
(трасант)

БАНК-ПЛАТНИК
(трасат або акцептант)

1 9 10 ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
(ремітент)
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2

Рис. 6.4. Порядок акцептування векселів
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ту (платнику) до оплати; 5 — трасат (платник) оплачує і водночас
погашає вексель, роблячи відмітку про оплату на його зворотному
боці.

6.5. Гарантійні операції банків з векселями:
авалювання векселів

Аваль — це вексельна гарантія, внаслідок якої особа, що вчи-
нила цю гарантію (аваліст), бере на себе відповідальність  повністю
або в частині суми за зобов’язаннями якоїсь із зобов’язаних за век-
селем осіб (векселедавця, акцептанта, індосанта).

Аваль може вчинятися на переказному векселі або додатковому
аркуші до нього — алонжі. Аваль виражається словами “Вважати
за аваль”, “Гарантую”, “Як аваліст за...”. В авалі відмічається, за
кого він видається.

Коли банк здійснює авалювання векселя, він тим самим надає
такій особі кредит (строковий або до запитання). Авалістом може
бути як третя особа, яка не пов’язана з векселем, так і один із над-
писантів векселя.

Аваліст є боржником “другої” черги, тобто він відповідатиме за зо-
бов’язаннями за векселем у разі невиконання зобов’язань особою, за
яку він виданий. Якщо клієнт банку не виконує своїх зобов’язань,
банк повинен оплатити вексель У такому разі, якщо банком було оп-
лачено переказний вексель, він набуває права як проти особи, за яку
було здійснено платіж, так і проти осіб, зобов’язаних перед цією осо-
бою. Поопераційне авалювання векселів ілюструє рис. 6.7, де 1 —

5
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ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
(трасант)

ПЛАТНИК
(трасат або акцептант)

1 2 ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
(ремітент)

3

Рис. 6.6. Розрахунки за допомогою переказного векселя
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оформлення поручительства у платежі за векселем (аваль); 2 — ви-
дача векселя; 3 — передання прав за векселем індосаментом; 4 —
пред’явлення векселя до акцепту (презентація); 5 — підтвердження ак-
цепту; 6 — пред’явлення векселя до платежу; 7 — відмова від вико-
нання платежу за векселем; 8 — пред’явлення векселя до протесту в
неплатежі; 9 — нотаріальна вимога про платіж за векселем; 10 —
відмова про виконання згаданої вимоги; 11 — здійснення протесту в
неплатежі; 12, 13 — повернення опротестованого векселя; 14 —
пред’явлення позову; 15 — платіж за векселем; 16 — вручення векселе-
держателем оплаченого векселя з розпискою про отримання платежу.

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
(трасант)

ВЕКСЕЛЕ-
ДЕРЖАТЕЛЬ

(ремітент)

ВЕКСЕЛЬНИЙ
ПОРУЧИТЕЛЬ

(аваліст)

ОСТАННІЙ
ВЕКСЕЛЕ-

ДЕРЖАТЕЛЬ
(презентант)

ПЛАТНИК
(трасат)

НОТАРІУС

2 14 15

1

16

3

13

4

5

6

7

8
12

9 10 11

Рис. 6.7. Авалювання векселів

Перед тим як здійснити авалювання векселів, банк перевіряє
кредитоспроможність клієнта. З цією метою клієнт подає до банку
заяву, документи, які характеризують його фінансовий стан, а та-
кож угоди, на підставі яких були придбані векселі.

Векселі для авалювання подаються разом з реєстром векселів,
пред’явлених до авалювання, щонайменше у двох примірниках.
Якщо банк після перевірки векселів приймає позитивне рішення, то
з клієнтом укладається договір на авалювання.

Сума, яку банк стягує на свою користь, розраховується на
підставі відсоткової ставки банку. Крім того, за іногородніми ава-
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лями можуть утримуватися комісія, дамно і порто. Банк може також утри-
мувати з клієнта комісію за зобов’язання надати авальний кредит.

Банк, що здійснив авалювання векселів, зобов’язаний оплачувати век-
сель тільки в тій сумі, на яку він видав аваль.

Банк зобов’язаний платити за авальованим ним векселем у та-
ких випадках: якщо була здійснена відмова від платежу або ак-
цепту; якщо боржник за векселем припинив платежі незалежно від
того, чи здійснив він акцепт; якщо боржник оголошений банкру-
том незалежно від того, чи здійснив він акцепт.

Відповідальність банку як аваліста припиняється, якщо була
здійснена оплата векселя платником або ocoбoю, яка поставила
свій підпис раніше позичальника або раніше закінчення строку по-
зовної давності проти банку-аваліста.

6.6. Комісійні операції банків з векселями:
інкасування і доміциляція векселів

Інкасування векселів — це виконання комерційним банком до-
ручення своїх клієнтів і взяття на себе відповідальності  за подання
векселів та супровідних комерційних документів у строк платнику
й одержання належних платежів. Поопераційний порядок інкасу-
вання векселів наведено на рис. 6.8, де 1 — доручення векселедер-
жателем банку одержати платіж за векселем; 2 — видача квитанції
про прийняття векселя на інкасо; 3 — повідомлення платника (век-
селедавця) про прийняття векселя на інкасо (платник обслуго-
вується в тому ж банку); 4 — пред’явлення векселя до оплати; 5 —
погашення векселя; 6 — повернення погашеного векселя з розпис-
кою про платіж; 7 — зарахування валюти векселя на поточний ра-
хунок векселедержателя; 8 — повідомлення векселедержателем  про
здійснення операції; 9 — виплата комісійної винагороди; у разі не-
платежу за векселем векселедавець  відмовляється від платежу — 10;
вексель пред’являється до протесту нотаріусу — 11; здійснюється оп-
ротестування — 12 ; опротестований вексель повертається з актом
протесту до банку — 13; векселедержатель повідомляється про опро-
тестування векселя — 14; опротестований вексель повертається ра-
зом з актом протесту векселедержателю — 15.
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Для здійснення операції інкасування векселедержатель звертається в
банк із заявою про інкасування векселів, до якої також додаються при-
мірники векселів, які виставляються для інкасування, а також реєстр век-
селів.

Документи, що передаються в банк для інкасування, повинні
супроводжуватись дорученням на інкасування, в якому векселе-
держатель надає точні інструкції. Банки мають право діяти тільки
відповідно до такого доручення. Банк-ремітент повинен перевірити
правильність оформлення таких доручень, а в разі виявлення не-
точностей векселі повертаються на переоформлення. Банки, як пра-
вило, при прийнятті векселів для інкасування вимагають наявність
банківських установ у місці оплати векселів.

Між сторонами укладається договір, в якому детально опису-
ються всі умови здійснення операції.

Прийнявши векселі на інкасо, банк реєструє їх у Книзі векселів,
прийнятих на інкасо.

Банк-ремітент здійснює інкасування векселів самостійно або ко-
ристується при цьому послугами інших банків.

Подання документів платнику здійснюється банком поштою
або в місці акцепту чи платежу, яке зазначене у векселі, а в разі
відсутності такого позначення — у місці перебування особи, яка
має здійснити оплату або акцепт векселя.

НОТАРІУС
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12, 13

1 92 8 14,
15

3 64 5 10

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
(довіритель)

БАНК
7

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ
(акцептант)

Рис. 6.8. Інкасування векселів
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Якщо платіж за векселем отримано, на зворотному боці векселя
здійснюється напис “Валюта отримана”. Якщо ж платіж не одержано, а
платник відмовляється підписати акт подання векселів до платежу, інкасу-
ючий банк подає вексель до опротестування від імені довірителя і повідом-
ляє його про виконання доручення. Неоплачені векселі залишаються в бан-
ку до запитання векселедержателем.

Доходи банку від здійснення інкасової операції складаються з комісій-
ної винагороди, яка сплачується клієнтом за виконання доручення, а за іно-
городніми векселями — ще з дамно і порто.

Доміциляція векселів — це доручення оплатити векселі в особли-
вому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи,
що зазначена як платник за векселем. Ocoбу, яка призначена для
оплати векселя поза місцезнаходженням платників, називають до-
міциліатом.

Доручення на оплату векселя дає векселедавець простого чи пе-
реказного векселя. Якщо в тексті векселя доміциліата не зазначено,
його може призначити трасат при акцептуванні або векселедавець
при пред’явленні векселя до платежу.

Доволі часто на практиці доміциліатом призначається комерцій-
ний банк. При цьому банк повинен здійснювати платежі за векселя-
ми у встановлений строк. Для здійснення такої операції між векселе-
держателем та комерційним банком укладається спеціальна угода.
Згідно з нею банк зобов’язаний здійснити оплату за наданими
йому клієнтом векселями. Клієнт, у свою чepгy, за кілька днів до
настання оплати резервує в банку кошти в сумі доміцильованих
векселів.

Порядок операцій з доміцильованими векселями показано на
рис. 6.9, де 1 — видача векселя ремітентові; 2 — пред’явлення век-
селя платникові для акцепту; 3 — призначення платником особли-
вого платника (доміциліата); 4 — підтвердження  акцепту і повер-
нення векселя ремітентові; 5 — пред’явлення векселя до платежу;
6 — платіж доміциліата за векселем; 7 — вручення оплаченого
векселя доміциліатові з розпискою про платіж; 8 — повернення оп-
лаченого векселя доміциліатові після повного розрахунку за на-
дані послуги.

За здійснення доміциляції векселів банк отримує винагороду у
вигляді комісії.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


177

6.7. Довірчі операції банків з векселями:
зберігання векселів клієнтів

Комерційні банки можуть здійснювати за дорученням своїх
клієнтів операції зберігання векселів, а саме: зберігання у сховищі;
передання примірника переказного векселя, що призначається для
акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя;
передання оригінала векселя законному векселедержателю копії
векселя; передання оригіналів, примірників і копій векселів іншій
особі на умовах, зазначених довірителем.

Зберігання векселів може бути “відкрите” або “закрите”.
При відкритому зберіганні векселів до банку подається супрові-

дне до векселя доручення на зберігання, яке містить точні інструкції
для банку щодо дій з векселями.

При закритому зберіганні довірителю надається депозитне вічко
у сховищі банку. При цьому банку не надається жодних інструкцій
щодо дій з векселями.

При зберіганні векселів банк зобов’язується відповідати за зни-
щення або псування вeкceлiв; при цьому гарантується повернення
векселів такої самої якості, кількості та зовнішнього вигляду.

Рис. 6.9. Доміциляція векселів
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Банк не приймає векселі на зберігання в таких випадках:
• якщо реквізити хоча б одного з векселів не відповідають заз-

наченим у дорученні на зберігання;
• якщо банк упевнений, що виконання цього доручення нега-

тивно позначиться на його діловій репутації.
При передаванні векселя на зберігання здійснення індосаменту

не потрібне.
За виконання таких операцій банк отримує винагороду (її

розмір може встановлюватись  як у відсотках від вартості або суми
векселів, так і становити фіксовану суму за один вексель).

Література [12; 46; 66; 67; 71; 75; 86; 101; 103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сума, яка підлягає утриманню на користь банку за операцією
з векселями, обов’язково включає:

А) суму дисконту;
Б ) дамно;
В) порто;
Г ) плату за ризик.

2. Засвідчену підписом платника згоду своєчасно оплатити век-
сель в такому вигляді, який йому пред’явлений, називають:

А) авалем;
Б ) індосаментом;
В) акцептом;
Г ) інкасацією.

3. Вексель, який містить просте і нічим не обумовлене зобов’язан-
ня векселедавця (боржника) сплатити у встановлений строк певну
суму грошей векселедержателю або його наказові, — це:

А) простий вексель;
Б ) переказний вексель;
В) товарний вексель;
Г ) авальований вексель.

4. Дисконт за векселем — це:
А) сума, на яку відстрочується платіж;
Б ) сума, яка підлягає утриманню на користь банку при враху-

ванні векселів;
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В) сума, яку отримає векселедержатель  на момент здійснення плате-
жу за векселем;

Г ) сума, на яку номінал векселя перевищує суму, яку повинен
був би сплатити за угодою платник, якби не було відстро-
чення платежу, оформленого векселем.

5. При розрахунку суми дисконту за векселем береться строк:
А) від дня виписування до дня врахування векселя;
Б ) від дня врахування до дня погашення векселя;
В) від дня виписування до дня погашення векселя;
Г ) від дня врахування до дня переврахування векселя.

6. Не оплачені у строк враховані векселі банк повинен:
А) повернути клієнту;
Б ) опротестувати;
В) повторно пред’явити платнику для оплати;
Г ) знищити.

7. Вексельну гарантію, внаслідок якої особа, що вчинила гаран-
тію, бере на себе відповідальність повністю або частково за зобо-
в’язаннями якоїсь із зобов’язаних за векселем сторін, називають:

А) авалем;
Б ) індосаментом;
В) акцептом;
Г ) інкасацією.

8. Виконання комерційним банком доручення своїх клієнтів та
взяття на себе відповідальності за подання векселів і супровідних ко-
мерційних документів у строк платнику та одержання належних
платежів — це:

А) авалювання;
Б ) доміциляція;
В) інкасація;
Г ) відповідальне зберігання.

9. Активними операціями з векселями не можуть бути:
А) кредитні;
Б) торговельні;
В) довірчі;
Г ) розрахункові.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Банк урахував вексель на суму 3000 грн за 70 днів до строку опла-
ти. Проста облікова ставка — 12 %. Кількість днів у році — 360.

Визначити дисконт і вартість векселя при обліку, урахувавши темп
місячної інфляції, що становить 7 %.

5.2. Банк має таку інформацію:
сума переказного векселя — 700 грн;
строк погашення векселя — 10.11;
дата обліку векселя в банку — 29.09;
облікова ставка — 7 %.
Визначити:
1) суму дисконту;
2) за якою ціною буде врахований вексель.

5.3. Підприємство, яке має заборгованість за позичками під зас-
таву векселів, надало банку такі відомості станом на 01.11:

загальна сума векселів — 700 грн;
питома вага вартості векселів, які кредитуються в загальній сумі

векселів, — 80 %;
заборгованість за позичками під векселі станом на 01.11 — 300 грн;
ліміт кредитування — 350 грн.
Розрахувати можливий розмір додаткового кредиту.

5.4. Відомі такі дані:
встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпе-

чення — 75 %;
встановлений ліміт заборгованості за кредитом — 120 тис. грн;
сума векселів, прийнятих у заставу, — 80 тис. грн;
фактична заборгованість за позичкою — 50 тис. грн.
Розрахувати розмір кредиту під забезпечення векселів.

5.5. До банку надійшов вексель номіналом 75 тис. грн і був дис-
контований за 36 днів до дня платежу. Ставка врахування — 50 %
річних.

Визначити:
1) яку суму дисконту має отримати банк за облік такого век-

селя;
2) яку суму отримає векселедержатель при врахуванні векселя.
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5.6. Доміцильований вексель номіналом 360 тис. грн надійшов для дис-
конту до комерційного банку за 60 днів до погашення. Облікова ставка бан-
ку — 36 % річних, дамно цього векселя в місці платежу — 1,5 % номіналу
векселя, порто — 400 грн.

Визначити, яку суму дисконту за врахування цього векселя
запропонує банк векселедержателю.

5.7. Фірма звернулася до банку з проханням урахувати доміци-
льований вексель номіналом 500 тис. грн і строком погашення
60 днів. Ставка врахування — 60 % річних, порто — 500 грн, дам-
но — 1,5 % номіналу векселя.

Визначити, суму яку належить отримати банку за облік цього
векселя.

5.8. Комбінат 16 червня відвантажив фабриці продукції суму на
100 тис. грн і вислав їй вексель для акцепту. Фабрика акцептувала
вексель. Комбінат висунув вимогу про доміциляцію векселя банком
“Дніпро”, який обслуговує платника. Комісія банку за доміциля-
цію — 1,5 % суми платежу.

Після акцепту вексель був повернутий комбінату, який з метою
покриття своєї заборгованості передав вексель заводу 18 червня.
Строк платежу за векселем — 20 серпня.

До банку “Дніпро” 20 серпня надійшли раніше доміцильовані
ним два векселі зі строком погашення 20 серпня:

• на суму 100 тис грн, платником за яким є фабрика; на поточ-
ному рахунку фабрики — 160 тис. грн;

• на суму 145 тис. грн, платником за доміцильованим векселем є
товариство “Оскар”, на поточному рахунку якого 55 тис. грн.

Визначити:
1) що зробить банк з отриманими векселями;
2) яку суму комісії одержить банк від цих операцій.

5.9. Комерційний банк “Кредит” уклав угоду на інкасацію
векселів з векселедержателем  — товариством “Споживач”. Угодою
передбачається прийняття на інкасо лише доміцильованих век-
селів зі строком погашення не раніше 10 днів з дня прийняття їх на
інкасо. Банк “Кредит” бере на себе зобов’язання пред’явити до
платежу векселі виходячи з умов векселів, а також зарахувати
суми одержаних коштів за векселями на поточний рахунок това-
риства.
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Векселедержатель, у свою чергу, зобов’язується в день здійснення пла-
тежу за векселями сплатити банку комісійну винагороду за інкасування
векселів у розмірі 1 % незалежно від повноти сплати векселів векселедав-
цем. За несплату (неповну сплату) комісійної винагороди векселедержа-
тель сплачує пеню в розмірі 2 % суми несплаченої комісії за кожний день
прострочення платежу. У такому самому порядку і в такому самому
розмірі відповідальний банк за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок
векселедержателя.

До банку 18 квітня надійшли на інкасо векселі (дані про них на-
ведені в таблиці).

№ Вексель Дата пред’явлення Номінальна  вартість
пор. векселя до платежу  векселя, тис. грн.

1 Переказний доміцильований 29.04 30

2 Переказний доміцильований 25.04 50

3 Переказний 12.05 75

4 Переказний доміцильований 13.05 60

5 Переказний доміцильований 13.05 90

Усі векселі, прийняті банком на інкасо, були оплачені платни-
ком своєчасно. Кошти за векселем, оплаченим платником у розмірі
90 тис. грн, банк зарахував на рахунок товариства із запізненням
на 6 днів.

Визначити:
1) які векселі банк прийме на інкасо;
2) які взаємні санкції будуть застосовані сторонами за невико-

нання умов угоди.
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Розділ 7

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

7.1. Суть і функції кредиту

Кредит — це економічні відносини між юридичними та фізичними
особами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як пра-
вило, з виплатою процента. У кредитних відносинах беруть участь дві сто-
рони (суб’єкти кредитної угоди): позичальник і кредитор. Грошові
цінності, стосовно яких укладається кредитна угода, є об’єктами кредиту
(рис. 7.1).

КРЕДИТ

це економічні відносини
між

суб’єктами

Кредитор Позичальник
з приводу

об’єкта —
ВАРТОСТІ

на засадах повернення
і, як правило, з виплатою процента

Рис. 7.1. Об’єкти і суб’єкти кредитування
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До функцій кредиту належать:
• перерозподільна — за допомогою кредиту здійснюється пере-

розподіл вартості на засадах повернення;
• емісійна — створення грошей для грошового обігу;
• контрольна — вступивши у кредитні відносини, позичаль-

ник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю діяль-
ністю.

Банківське кредитування базується на відповідних принципах
(рис. 7.2).

Розглянемо докладніше основні з цих принципів.
Цільовий характер кредитування. Дотримання цього принципу

допомагає банку приймати об’єктивніші рішення щодо можливості
та доцільності надання кpeдитiв, є певною гарантією забезпечення
їх повернення. Надання кредиту пов’язане з оцінкою кредитного
ризику кредитованого проекту. Параметри позички визначаються
з урахуванням кредитного ризику, тому нецільове використання
коштів може зашкодити інтересам кредитора і збільшує його кре-
дитний ризик.

Строковість кредиту. Економічною основою строковості креди-
ту, що надається позичальнику на цілі основної виробничої діяль-
ності, є тривалість кругообігу обігового капіталу. Граничний
термін кредитування позичальника на такі цілі не повинен трива-
ти понад 12 місяців, тобто обіговий капітал підприємства фор-
мується за допомогою короткострокових кредитів.

Кредити на нове будівництво , технічне переозброєння і розши-
рення діючих підприємств та їх реконструкцію, тобто на створення
і відновлення основного капіталу, надаються на терміни, обумов-
лені нормативними строками будівництва , освоєння та окупності
об’єкта. Ці строки, як правило, тривають понад 12 місяців. Іншими
словами, основний капітал підприємств формується за допомогою
середньо- та довгострокового кредитування.

Від дотримання принципу строковості залежить можливість бан-
ку надавати нові кредити, оскільки одним з джерел кредитування є
повернуті позички. Порушення цього принципу означає перетво-
рення строкової заборгованості за позичками у прострочену.

Забезпеченість кредиту. Гарантією повернення кредиту є майно
позичальника. Комерційні банки можуть видавати також бланкові
кpeдити, однак їх кількість oбмeжeнa,, оскільки вони пов’язані з ве-
ликим ризиком для банку.
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ПРИНЦИПИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ —
основні правила, які потрібно виконувати при наданні кредиту

1. Цільовий характер — використання позичальником
кредиту суворо на цілі, визначені кредитною угодою;
вкладення коштів у конкретні господарські процеси

2. Достатність — кредитування здійснюється в певній
економічно обґрунтованій сумі виходячи з бізнес-плану
позичальника

3. Диференційність — визначається різними умовами
кредитної угоди залежно від характеру позичальника та
умов кредиту, що надається

9. Оцінка ділової репутації підприємства (рівня дохід-
ності — для фізичних осіб)

10. Оцінка  персональних якостей керівників фірми

оцінки

Рис. 7.2. Принципи кредитування

загально-
економічні

4. Строковість — позичка повинна бути повернута
позичальником банку в чітко обумовлений кредитною
угодою строк

5. Забезпеченість — має на меті за допомогою гарантії
або застави захистити інтереси банку і убезпечитись від
збитків через неповернення боргу внаслідок неплатоспро-
можності позичальника

6. Платність — повинна не лише бути повернена
основна сума бopгy, а й сплачені проценти, які є платою
за користування кредитом

7. Повернення  — кредит обов’язково має бути поверну-
тий

8. Поновлення — відновлення кредитних відносин
між партнерами тільки за умов, що позичальником
виконані умови попередніх договорів і в повній сумі
сплачені проценти за ними

ті, що
відбивають
сутність
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Кредити комерційних банків класифікують за різними ознаками та
критеріями (приклади див. на рис. 7.3, 7.4).

Кредити до запитання (онкольні) видаються на невизначений
строк. Позичальник повинен погасити такий кредит за першою
вимогою банку. Якщо банк не вимагає погашення, то кредит по-
вертається на розсуд позичальника.

Незабезпечені (бланкові) кредити, які в банківській практиці на-
зивають довірчими, надаються лише під зобов’язання позичальни-
ка погасити позичку. Вони пов’язані з великим ризиком для банку,
тому потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності по-
зичальника і надаються під вищий відсоток.

У країнах з розвиненою ринковою економікою найпоширеніші
такі форми забезпечення кредитів:

• гарантія, або порука, третьої сторони;
• переуступлення контрактів, дебіторської заборгованості;
• застава товарних запасів;
• застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних па-

перів, дорогоцінних металів, страхування.
Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для ста-

більної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання при-
бутку або запобігання збиткам в умовах інфляції при видачі кре-
дитів на значні строки банки використовують плаваючу процентну
ставку. У такому разі відповідно до кредитного договору про-
центні ставки періодично переглядаються і зазвичай залежать від
рівня облікової ставки центрального банку та фактичного темпу
інфляції.

7.2. Процес кредитування клієнтів банку

Організація кредитних відносин банку з клієнтами визнача-
ється багатьма факторами, включаючи стратегію і тактику банку,
кваліфікацію банківських пpaцiвникiв, розмір статутного та вла-
сного капіталу, кредитну політику банку тощо.

Етапи процесу кредитування ілюструє рис. 7.5.
Попередній етап — підготовка. Відповідно до законодавства та

прийнятої політики банку в галузі кредитування передбачаються
загальні принципи та обмеження кредитування. Визначають прин-
ципи, мету, умови видачі кредиту різним категоріям позичальників,
визначають межі компетенцій при прийнятті рішень про видачу по-
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КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ — 1

Рис. 7.3. Класифікація банківських кредитів

за основними
категоріями
позичальників

галузям народного господарства

населенню

державним органам влади

за цільовим
спрямуванням

виробничі — поповнення обігових коштів та основних
засобів

споживчі — на споживчі цілі населення

за строками
користування

строкові — надані на визначений у договорі строк:
• короткострокові  (до одного року);
• середньострокові (1–3 роки);
• довгострокові (понад 3 роки)

до запитання (онкольні) — видаються на невизначений
строк

прострочені — за якими строк погашення, встановлений
кредитним договором, сплив

відстрочені (пролонговані) — щодо яких за клопотанням
позичальника банком прийнято рішення про перенесення
строків погашення кредиту на пізнішу дату

за
забезпеченням

забезпечені (ломбардні) — надаються під забезпечення

незабезпечені (бланкові) — надаються без забезпечення

за методами
надання

надаються в разовому порядку — рішення про надання
приймається окремо за кожним кредитом

надаються відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто
кредити надаються в межах наперед визначеного ліміту
кредитування без погодження щоразу з банком умов
кредитного договору

гарантовані — банк зобов’язується в разі потреби нада-
ти клієнту кредит визначеного розміру протягом відповід-
ного періоду:
• з обумовленою датою видачі кредиту;
• з наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому
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КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ — 2

за кількістю
кредиторів

надані одним банком

консорціумні — надаються консорціумом банків, в якому
один з банків відіграє роль мeнeджepa, збирає з банків-
учасників потрібну  кредитоодержувачу суму  ресурсів,
укладає з ним договір, надає кредит, розподіляє проценти

паралельні — передбачають участь в їх наданні кількох
банків

поступово (у розстрочку)

водночас із закінченням строку дії кредитного договору

відповідно до особливих умов, визначених кредитними
договорами

за порядком
погашення

за характером
та способом
сплати

процентів

з фіксованою процентною ставкою

з плаваючою процентною ставкою

зі сплатою процентів у міру використання наданих
коштів (звичайний кредит)

зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту
(дисконтний кредит)

за рівнем
кредитного
ризику

стандартні

нестандартні:
• під контролем;
• субстандартні;
• сумнівні;
• безнадійні

Рис. 7.4. Другий приклад класифікації банківських кредитів
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погашення заборгованості, порядок видачі кредиту акціонерам, працівни-
кам, комплекс заходів контролю за якістю кредитного портфеля (фази 1, 2).

При першому контакті з клієнтом виявляють причини появи потреби у
кредитних коштах, і за результатами співбесіди відбувається подальше пла-
нування завдань як для клієнта, так і для працівника банку (фази 3–5).

Поточний етап.
Діагноз: мета — зібрати та проаналізувати інформацію для того,

щоб оцінити, яку допомогу може отримати клієнт. У процесі попе-
реднього діагнозу кредитний працівник використовує метод по-
рівняння даних звітного періоду з попереднім, планових завдань з
фактичними досягненнями, галузевими нормами. У процесі діагно-
стики використовують різноманітні опубліковані матеріали,
внутрішні документи та звіти, графік виконання завдань з описан-
ням результатів діяльності.

Клієнт звертається до банку з відповідною заявою про отриман-
ня кредиту, вказуючи мету, розмір кредиту, вид, строк позики та
забезпечення. Працівник кредитного відділу і представник клієнта
обговорюють проблеми, пов’язані з наданням кредиту, визначеною
обґрунтованістю звернення про отримання позики і поясненням
причин звернення до банку (фази 1, 2).

Перелік необхідних документів визначає співробітник банку,
який може уточнювати їх у процесі експертизи. Подальший аналіз
наданих документів здійснюється після інтерв’ю з подавачем кре-
дитної заявки і складання висновку про перспективу угоди. Діаг-
ностична робота передбачає такі напрями:

• визначення структури та прийняття рішень про збір даних;
• виявлення  фактів і збирання даних;
• аналіз отриманих фактів;
• зворотний зв’язок з клієнтом на основі отриманих резуль-

татів.
Визначальне значення має систематизація даних, які аналізу-

ють для виявлення взаємозв’язків і тенденцій їх розвитку. У процесі
аналізу використовують статистичні дані: середні та відносні вели-
чини, моделювання, порівняння, графічну побудову, експлуата-
цію. Особливе значення має метод порівняння, при якому виявля-
ються майбутні досягнення, використовуються приклади та методи
інших організацій, галузі.

Діагностика закладає основу для наступної процедури кредитування —
планування. Процес планування передбачає пошук і оцінювання інфор-
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ЕТАПИ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ

Підготовка 1. Аналіз ринку.
2. Розробка стратегії кредитних

операцій.
3. Аналіз отримання кредитних заявок.
4. Перший контакт з клієнтом.
5. Планування завдань

Планування 1. Формування кредитної справи.
2. Оцінка кредитоспроможності .
3. Оцінка альтернативних рішень.
4. Пропозиції клієнту.
5. Прийняття рішень.
6. Планування здійснення рішень

Оцінка
ризику

1. Оцінка ризиків.
2. Коригування пропозицій.
3. Визначення пунктів договору

Підписання
договору

1. Структуризація позики.
2. Підготовка кредитного договору.
3. Підписання договору

Поточний

Підсумковий
Завершення

роботи
1. Завершальний звіт.
2. Розрахунок за зобов’язаннями.
3. Планування етапів контролю.
4. Плани на майбутнє

Діагноз 1. Розгляд заявки клієнта.
2. Інтерв’ю з майбутнім позичальником.
3. Аналіз фактів.
4. Детальне вивчення документів

Контроль 1. Контроль за виконанням договору.
2. Контроль за погашенням позики.
3. Контроль за погашенням процентів.
4. Закриття кредитної справи.
5. Підготовка документів в архів

Рис. 7.5. Етапи процесу кредитування

Попередній
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мації про можливі шляхи прийняття рішення. Оцінка має бути неупередже-
ною, виключати поспішність прийняття рішення з урахуванням того, що
правильним може бути тільки одне рішення з огляду на можливі ризики
банку.

На цьому етапі оцінюють кредитоспроможність клієнта, визна-
чаються з оцінкою альтернативних рішень, вносять пропозиції
клієнту на основі здійсненої оцінки (фази 1–3). За результатами
оцінки кредитоспроможності визначаються з рішеннями щодо на-
дання кредиту і пов’язаними з ним ризиками на основі подальшо-
го планування (фази 4–6).

Оцінка ризику. Ризик може бути пов’язаний як з несплатою ос-
новного боргу, процентів, так і із забезпеченням. Забезпеченість по-
вернення кредиту залежить від форми та реальної економічної ситу-
ації, яка складається під впливом різноманітних факторів. Основ-
ним з них вважається фінансовий стан позичальника, а також
якість забезпечення, що пропонується ним як гарантія повернення
кредиту та процентів. Залежно від результатів оцінки кредитоспро-
можності підприємства та забезпечення кредиту ступінь ризику
несвоєчасного повернення кредиту та процентів для банку зміню-
ється.

Визначившись із можливими ризиками, клієнту пропонується
скоригувати його заявку, а потім визначаються пункти договору,
які потребують узгодження.

Підписання кредитного договору та інших документів (договору
застави, поруки, гарантій), умови яких визначає банк на основі
результатів, отриманих на попередніх етапах. У процесі структури-
зації позики визначають характеристики кредиту:

• вид кредиту;
• суму;
• строк;
• забезпечення;
• спосіб погашення;
• процентну ставку;
• інші умови.
Після завершення структуризації позики банк ще раз оцінює

всю отриману інформацію і приймає рішення: провести завер-
шальні переговори про підписання договору або відмовити у ви-
дачі кредиту. У разі позитивного рішення уточнюють умови договору, виз-
начають пункти, що повинні бути змінені, і пункти, за якими можна домог-
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підписують представники банку та клієнта згідно з визначеними для них по-
вноваженнями, якщо необхідно — гарант.

Підсумковий етап.
Завершення роботи. Це завершальна фаза і для клієнта, і для

банку. Клієнт отримує позику, заздалегідь оформивши необхідні
документи:

• свідоцтва та повноваження осіб, що підписали кредитний до-
говір (картка зі зразками підписів, наказ про призначення на
посаду);

• документи, що підтверджують  отримання кредиту (кредит-
ний договір, зобов’язання клієнта);

• документи, що надають повноваження розпоряджатись зас-
тавою (додається короткий опис об’єкта застави).

Зібрані документи підшиваються у кредитну справу, яка потім
поповнюється звітами, матеріалами листування, результатами
проведених зустрічей у процесі здійснення контролю за виданими
кредитами. Кредитна справа — це сукупність отриманої, зібраної,
проаналізованої та документально оформленої інформації про по-
зичальника .

Водночас банк визначається з плануванням контролю за вида-
ним кредитом та планами на майбутнє з клієнтом.

Контроль. Банк контролює виконання умов договору, дотри-
мання строків погашення позики і процентів, оцінює фінансовий
стан позичальника у процесі дії кредитного договору. Після
здійснення завершальних розрахунків за кредитом та процентами
кредитна справа закривається, відповідні документи щодо справи
готують для здачі в архів. До кредитної справи необхідно додати
висновки, що стосуються обслуговування боргу та сплати про-
центів, зауваження та напрями контролю, а також вказівки, на що
необхідно звернути особливу увагу в разі подальшої співпраці з
цим клієнтом. Кредитна справа має бути оформлена відповідно до
вимог наказу “Про затвердження переліку типових документів Го-
ловного архівного управління при Кабінеті Міністрів України” (від
20.07.98 № 141, зареєстрований у Мін’юсті України від 17.09.98
№ 576/3016).

Утруднення з погашенням позичок можуть виникати з різних причин.
Найпоширеніші помилки банку при розгляді кредитної заявки, при роз-
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робці умов кредитної угоди: нерентабельна робота клієнта, що отримав
позичку; фактори, не підконтрольні банку, або форс-мажорні обставини.

Існує багато сигналів, що свідчать про погіршення фінансового стану
позичальника, які банк повинен вміти розпізнавати. Для цього аналізують
фінансову звітність, безпосередньо контактують з позичальником, збира-
ють повідомлення третіх осіб.

У разі порушення кредитного договору з боку позичальника
банк має право застосовувати економічні та правові санкції.

Проблемними називають кредити, за якими своєчасно не
здійснено один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова
вартість забезпечення, виникли обставини, за яких банк матиме
сумнів щодо повернення позички.

Проблемними насамперед можуть стати кредити, ризик за якими
підвищений. Досвідчений працівник банку може ще на ранній
стадії помітити ознаки процесу фінансових утруднень клієнта, що
зароджуються, і вжити заходів для виправлення ситуації та захис-
ту інтересів банку. Ці заходи варто здійснити якомога раніше,
перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати будуть невідво-
ротними. При цьому слід врахувати, що збитки банку не обме-
жуються лише несплатою боргу та втратою відсотків. Цей збиток
може бути пов’язаний з підривом репутації банку; збільшенням ад-
міністративних витрат, оскільки проблемні позички потребують
особливої уваги кредитного персоналу; підвищенням загрози
відходу некваліфікованих кадрів через зниження можливостей їх
стимулювання в умовах зниження прибутковості операцій; заморо-
женням коштів у непродуктивних активах.

Якщо банк виявляє проблемну позичку, він негайно повинен
вжити заходів для забезпечення повного і своєчасного її повер-
нення (рис. 7.6).

1. Модифікація кредитної угоди передбачає такі варіанти:
• пролонгацію кредиту;
• направлення банком менеджера для підвищення рівня управ-

ління у фірмі, що кредитується.
2. Реалізація забезпечення здійснюється через аукціони, але

цей шлях підлягає ринковим ризикам і може не вирішити проблем
банку .

3. Звертання до суду.
4. Виконання судового рішення банк може здійснити шляхом:
• конфіскації майна позичальника;
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• накладення арешту на кошти позичальника, що перебувають у тре-
тьої особи;

• одержання статусу особи, що керуватиме майном позичаль-
ника .

5. Банкрутство позичальника вважається винятковим  вирішен-
ням питання проблемних кредитів.

Якщо кредит використовується не за цільовим призначенням,
банк може підвищити відсоткову ставку за кредит у розмірах, пе-
редбачених кредитним договором, як правило, у 1,5–2 рази. Крім
того, банк може призупинити подальшу видачу нового кредиту
(якщо кредит видається в межах кредитної лінії) та достроково стяг-
нути раніше виданий кредит.

Якщо прострочені борги у позичальника виникли з об’єктивних
причин, то банк може перенести строк погашення кредиту на
пізнішій термін, при цьому плата за кредит збільшується в розмірі,
передбаченому кредитним договором, як правило, у 1,5–2 рази.

Якщо позичальник систематично не виконує зобов’язань щодо
сплати боргу відповідно до кредитної угоди, банк може звернутися
в передбаченому законом порядку із заявою про порушення справи
про банкрутство.

7.3. Умови кредитної угоди

Модифікація кредитної угоди

П
ог
аш
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Рис. 7.6. Робота з проблемними кредитами

Реалізація забезпечення2

Звертання до суду3

Виконання судового рішення4

Банкрутство позичальника5

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


195

Кредитні правовідносини кредитора і позичальника регламентуються
на підставі кредитних угод.

Кредитна угода — це юридичний документ, що визначає
взаємні обов’язки і відповідальність  банка та клієнта з приводу
одержання останнім кредиту. Кредитна угода укладається тільки в
письмовому вигляді й не може змінюватися в односторонньому по-
рядку. Зміст і перелік умов кредитної угоди визначаються за зго-
дою сторін і включають розмір кpeдитy, умови надання і погашен-
ня пoзичoк, розмір відсотка за кредит та інші умови, які не супере-
чать чинному законодавству.

На практиці банки розробляють типові форми кредитних yгoд з
такими основними положеннями  (рис. 7.7):

• опис суб’єктів угоди — визнaчaються особи пoзичaльника,
кредитора; якщо кредиторів кілька — провідний. Важливо
визначити юридичні права cтopiн, що підписують угоду;

• опис умов кредитування — вказуються сума і строк кредитy,
порядок його видачі та погашення. Погашення кредиту пе-
редбачається на конкретну дату або в розстрочку;

• зобов’язання позичальника повернути суму кредиту та спла-
тити відсотки за користування кредитом;

• опис забезпечення кредиту з посиланням на угоди, що є скла-
довими кредитної угоди (угоди зacтaви, гарантії, поручи-
тельства, страхова);

• обмежувальні умови:
захисні (захисні статті — це список дій чи умов, яких пови-
нен дотримуватись позичальник протягом дії кредитної уго-
ди: зобов’язання періодично подавати банку звітну докумен-
тацію, надавати банку інформацію про свою господарську
діяльність);
негативні (негативні статті — це список умов, які не пови-
нен допустити позичальник: заборона отримання додатко-
вих кредитів, передання в заставу третім особам активів, на-
дання гарантії, невиплати дивідендів, заробітної плати вище
встановленого piвня, злиття з іншими компаніями);

• права суб’єктів угоди: банк залишає за собою право вима-
гати дострокового погашення кредиту в разі порушення
умов кредитної угоди; позичальник може домагатися перене-
сення строків погашення позички, збільшення суми позички,
права достроково погасити кредит;
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• санкції за порушення умов угоди: порушення з боку позичальни-
ка умов кредитної угоди карається шляхом стягнення пені, яка на-
раховується на суму боргу або на суму кpeдиту, або на суму пору-
шення; банк може заперечити проти надання наступної суми кре-
диту, вимагати дострокового погашення кредиту, відмовитись від
подальшого співробітництва з клієнтом, ініціювати процедуру бан-
крутства підприємства; порушення умов кредитної угоди з боку
банку так само зумовлює фінансові санкції; в угоді можна зазначи-
ти, хто відшкодовуватиме витрати на вирішення спорів;

• строк набуття угодою чинності;
• можливості зміни умов угоди;
• юридичні адреси суб’єктів угоди, підписи уповноважених осіб,

скріплені печатками.
Кредитна угода укладається на один рік або триваліший строк, якщо

клієнт користується кредитами постійно або об’єктом кредитування є ос-

КРЕДИТНА УГОДА

Опис суб’єктів угоди

Зобов’язання  позичальника

Опис умов кредитування

Опис забезпечення кредиту

Обмежувальні умови

Права суб’єктів угоди

Санкції за порушення умов угоди

Строк набуття угодою чинності

Можливості зміни умов угоди

Юридичні адреси суб’єктів угоди, підписи

Ти
по
ві

 у
м
ов
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Рис. 7.7. Умови кредитної угоди
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новні засоби, або коротший строк при тимчасовій потребі в коштах чи на-
данні окремого кредиту.

7.4. Способи захисту від кредитного
ризику

Кредитний ризик — це ризик несплати позичальником основного бор-
гу і відсотків за ним, що належать кредитору. Іншими словами, це
ймовірність, а точніше загроза втрати банком частини своїх ресурсів, недо-
отримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних
фінансових операцій.

Для кожної кредитної операції характерні певні специфічні при-
чини та чинники, що зумовлюють ступінь ризику. Так, кредитний
ризик може виникати через погіршення фінансового стану пози-
чальника, відсутність необхідних організаційних здібностей у його
керівництва , недостатній рівень підготовки працівника, що прий-
має рішення про кредитування, та ін.

Найзагальніші способи страхування ризиків у банківській
практиці зводяться до їх диверсифікації (тобто розподілу, регу-
лювання структури і розмірів), а також до постійного контролю з
боку банку за виконанням необхідних співвідношень, нормативів
(наприклад, нормативу максимального розміру ризику на одного
пoзичaльникa, нормативу великих кредитних ризиків, що встано-
влюються центральним банком) і здійснення в разі потреби коригу-
ючих дій.

Суттєву роль при цьому відіграє наявність у банку відповідної
інформаційної бази і сучасних технологій, кваліфікованого персо-
налу, а також постійне прогнозування економічної кон’юнктури.
Однак усе зазначене потребує значних витрат і доступне лише ве-
ликим банкам.

Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюється
різними способами (рис. 7.8).

Спосіб І — встановлення позичальникам лімітів кредитування.
Як правило, банки встановлюють ліміт, який регламентує розмір
обороту за видачами кредиту за певний період (ліміт видачі). В ок-
ремих випадках встановлюється ліміт заборгованості, що регла-
ментує заборгованість за кредитом на певну дату.
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Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється зазвичай
шляхом відкриття кредитної лінії (характеризує оборот з видачі кредиту).
Вона відкривається клієнтам з високою репутацією, надійним фінансовим
станом. Існують різні види кредитних ліній. Вони можуть бути поновлю-
вальні, коли кредит надається і погашається в межах встановленого лiмiтy,
і непоновлювальні, коли після надання і погашення кредиту відносини між
банком і клієнтом припиняються.

В окремих випадках питання про видачу кредитів банк вирішує індиві-
дуально.

Спосіб ІІ — диверсифікація кредитних вкладів. Це означає роз-
поділ кредитів між різними суб’єктами правовідносин, клієнтами
різних форм власності та галузей економіки, між різними регіонами
країни тощо. В окремих випадках дотримання банком диверсифі-
кації здійснюється за допомогою нормативів або вимог, які вста-
новлюються НБУ.

Що більшій кількості позичальників надається кредит, то мен-
ший ризик неповернення кредитів за інших рівних yмoв, оскільки
вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж
кількох.

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Аналіз кредитоспроможності  позичальника

Рис. 7.8. Способи захисту від кредитного ризику

Забезпечення наданих кредитів

Страхування кредитних операцій

Контроль за використанням кредиту і оперативність при стягненні боргу

Диверсифікації портфеля позичок банку

Лімітування кредитів

Формування резервів під кредитні ризикиVII
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Спосіб ІІІ — оперативність при стягненні боргу. Передбачає не-
обхідність підтримувати з позичальником тісні контакти протягом
усього строку користування кредитом. Банк повинен слідкувати за
станом справ у клієнта і в разі потреби застосовувати упереджу-
вальні дії щодо захисту своїх інтересів.

Спосіб ІV — страхування кредитних операцій. Це означає, що
банки повинні створювати страхові фонди як на макро-, так і на
мікрорівнях, а також страхувати окремі кредитні угоди у спеціа-
лізованих страхових компаніях.

Спосіб V — забезпеченість кредиту. У практиці діяльності укра-
їнських комерційних банків найпоширенішими формами забезпе-
чення зобов’язань позичальника перед банком є застава майна,
гарантія (поручительство) третьої особи, стягнення пені та штра-
фів, переуступлення на користь банку вимог і рахунків позичаль-
ника третій особі, страхування відповідальності позичальника пе-
ред банком за непогашення кредитів і ризику непогашення кре-
дитів. Правові основи цих форм застави визначені Цивільним кодексом
України.

Спосіб VІ — аналіз кредитоспроможності позичальника.
Спосіб VІІ — формування резервів під кредитні ризики.
Форми забезпечення кредитів наведено на рис. 7.9.
Використовують також й інші форми забезпечення кредитів. Зок-

рема, при видачі позичок індивідуальним позичальникам як заста-
ву приймають поліси страхування життя, свідоцтва про ощадні
внески, вимоги на виплату заробітної плати; при кредитуванні
підприємств добувних галузей — корисні копалини або контракти
на постачання сировинних ресурсів; при кредитуванні фермерських
господарств — урожай (зібраний або в корінні за умови його стра-
хування).

Застава майна клієнта є однією з найпоширеніших форм за-
безпечення повернення банківського кредиту. Оформляється вона
договором про заставу, який підписують обидві сторони. Цей до-
говір підтверджує право кредитора в разі невиконання  платіжного
зобов’язання позичальником отримати переважне задоволення пре-
тензій з вартості заставного майна.

Позички, що видаються під заставу майна клієнта або його
майнових прав, називають ломбардними.

За матеріально-речовим змістом предмети застави поділяються на
групи.
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1. Застава майна клієнта:
• товарно-матеріальних цінностей (cиpoвинa, матеріали, на-

півфабрикати, товари і готова продукція, валютні цінності
(готівкова валюта), золоті вироби, прикраси, предмети мис-
тецтва, антикваріат тощо);

• цінних паперів, включаючи векселі;
• депозитів, що містяться в тому ж банку;
• іпотека (застава нерухомості).
2. Застава майнових прав:
• орендатора;
• автора на винагороду;
• замовника за договором підряду;
• комісіонера за договором комісії.

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТІВ

Матеріальне забезпечення Нематеріальне забезпечення

Застава

майна клієнта:
• товарно-матеріальних
цінностей;

• цінних паперів;
• депозитів;
• іпотека (застава нерухомості)

майнових прав:
• орендатора;
• автора на винагороду;
• замовника за договором
підряду;

• комісіонера за договором
комісії

Переуступлення контрактів
і дебіторської заборгованості

Гарантія третьої сторони

Поручительство третьої
сторони

Страхування

Рис. 7.9. Форми забезпечення кредитів
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Разом з тим для того, щоб майно могло стати предметом застави, необ-
хідна його відповідність критеріям прийнятності та достатності.

Критерій прийнятності відбиває якісну визначеність предмета заста-
ви, критерій достатності — кількісну. Існують загальні та специфічні
вимоги до якісної й кількісної характеристик визначеності предметів заста-
ви.

Загальні вимоги до якості предметів застави незалежно від їх ма-
теріально-речового змісту зводяться до такого:

• предмети застави (речі та майнові права) повинні належати
позичальнику (заставодавцю) або перебувати в його повно-
му господарчому віданні;

• предмети застави повинні мати грошову оцінку;
• предмети застави повинні бути ліквідними, тобто мати зда-

тність до реалізації.
Загальними вимогами до кількісної визначеності предметів заста-

ви є перевищення вартості заставного майна суми основних зобо-
в’язань, які має заставодавець стосовно зacтaвoдepжaтeля, тобто
вартість заставного майна повинна бути більшою від суми позички
і відсотків.

Специфічні вимоги до якісної та кількісної характеристик пред-
метів застави залежать від виду застави та ступеня pизикy, що
супроводжує відповідні заставні операції.

Прийнятність товарно-матеріальних цінностей для застави
визначається двома факторами:

• якістю цінностей;
• можливістю  кредитора здійснювати контроль за збереженням

цінностей.
До критеріїв якості товарно-матеріальних цінностей належать

швидкість реалізації, відносна стабільність цін, можливість
страхування; довготривалість  зберігання. Тому продукти, що
швидко псуються, як правило, не надаються в заставу. Важливо не
лише визначити критерії якості й вибрати відповідно до них
цінності, а й забезпечити зберігання останніх. Лише в такому разі
застава цінностей може бути гарантією повернення кредиту.

Позичка видається на 50–90 % вартості застави.
Найпоширенішими вважаються застави товарів в обігу і в переробці. У

такому разі заставодавець не лише безпосередньо володіє заставними
цінностями, а й може їх витрачати.
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Застава товарів в обігу застосовується при кредитуванні торговель-
них організацій, які повинні мати постійний запас цінностей для виставлен-
ня їх на продаж. У цьому разі предмет застави перебуває не лише у во-
лодінні, а й у розпорядженні та користуванні позичальника. За такого виду
застави організація може змінити одні заставні цінності на інші, але умо-
вою використання товарів є обов’язкове їх поновлення в сумі використаних
цінностей. Застава товарів в обігу дістала також назву застави зі змінним
складом, оскільки між моментами продажу товарів і поновлення товарно-
го запасу можлива нeвiдпoвiднicть; заставне зобов’язання не завжди гаран-
тує повернення кредиту. Така гарантія поширюється лише на реально існу-
ючі товарні запаси.

Близька за змістом до застави товарів в обігу застава товарів у
переробці. Застосовують її при кредитуванні промислових під-
приємств, наприклад, з переробки сільськогосподарської сировини.
Особливість  цього виду застави полягає у праві позичальника ви-
користовувати заставну сировину і мaтepiaли, що входять до пред-
мету застави, у виробництві  й замінювати їх на готову продукцію.
При цьому допускається переміщення призначених до переробки
цінностей зі складу в цех фабрики чи заводу.

Забезпечення товарними запасами. При такій формі заставою є
партії сировини, матеріалів, готової продукції. Перевага надається
товарам, торгівля якими ведеться на біржі, тобто за якими легко
визначити ринкову ціну. Умовою застосування товарних запасів
як застави є їх застрахованість. Існує два способи оформлення та-
кого забезпечення:

• під складські квитанції — заставні товари вилучаються у по-
зичальника і передаються на зберігання складській компанії.
Складські квитанції є забезпеченням кредиту. Після погашен-
ня позички банк виписує ордер на видачу товарів позичаль-
нику;

• під розписки, що підлягають зберіганню — товари перебува-
ють на відповідальному зберіганні у позичальника, однак
контроль за ними доручається представникам банку-креди-
тора або третім особам (наприклад, складській компанії).
У такому разі забезпеченням є розписки, що підлягають зберіганню.

Найприйнятнішим способом зберігання застави є другий, оскільки
перший (під складські квитанції) пов’язаний зі значними витратами, що по-
значаються на ціні позички. Другий спосіб дає змогу знизити витрати зі
зберігання зacтaви, проте збільшує ризик банку. Видача позички під роз-
писки, що підлягають зберігaнню, передбачає високу надійність клієнта.
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Наступною формою забезпечення кредиту є цінні папери. У такому
разі забезпеченням кредиту можуть бути представлені позичальником
різні цінні папери: aкцiї, облігації, короткострокові казначейські
зoбoв’язaння, векселі, депозитні сертифікати. Причому, до застави прийма-
ються як цінні папери на пpeд’явникa, так й іменні.

У практиці зарубіжних комерційних банків однаковою мірою поширені
як короткострокові, так і довгострокові кредити під цінні папери. Надання
довгострокових позичок під цінні папери визначається наявністю у банку
ресурсів довгострокового характеру. Крім того, такі кредити пов’язані зі
значним ризиком, оскільки за час користування ними ринкова ціна прий-
нятих у забезпечення цінних паперів може суттєво змінитися, а банк у разі
непогашення позички матиме збитки, пов’язані зі зниженням ринкового
курсу цінних паперів. Тому кредитні договори на такі позички часто
містять багато додаткових yмoв, що захищають права банку в разі зміни
ринкового курсу цінних паперів.

Враховуючи економічну ситуацію в Україні, відсутність розви-
неного ринку цінних паперів, інфляційні процеси, вітчизняні ко-
мерційні банки не ризикують надавати довгострокові позички під
цінні папери. До того ж вони не мають достатньо кредитних ре-
сурсів довгострокового характеру. У цьому зв’язку вітчизняні ко-
мерційні банки нині застосовують лише короткострокові позички
під цінні папери.

Застава цінних паперів відбувається з переданням заставних
цінних паперів на зберігання банку. Одержувачем кредиту може
бути будь-яке платоспроможне пiдпpиємcтвo, якому на правах
власності належать цінні папери зовнішніх емітентів, тобто інших
підприємств, банків, а також держави.

Власні акції та облігації підприємства-позичальника не прий-
маються банком у забезпечення позички.

Перед виданням позички під цінні папери банк враховує низку пара-
метрів:

• якість цінних паперів (тобто їх справжність і платоспро-
можність);

• можливість реалізації цінних паперів як об’єктів застави на
вторинному ринку;

• платоспроможність банку, фірми, акціонерного товариства
та інших органів, що випустили цінні папери (що вища їх
репутація або стабільніший дохід, який виплачується за
цінними паперами, то стійкіший курс цінних паперів і вища
їх реалізованість);
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• наявність у цінних паперів ринкової вартості, тобто їх котирування
на фондовій біржі.

У разі непогашення позичальником заборгованості за позичкою
у встановлений строк заставні в забезпечення кредиту цінні папери
у встановленому порядку переходять у власність банку. Банк може
ці папери залишити за собою або продати за реальним курсом і по-
гасити позичку клієнта.

Переуступлення контрактів як форма їх забезпечення практику-
ється при кредитуванні будівельних організацій, що здійснюють
регулярні поставки товарів за контрактом. Боржник переуступає
контракт кредитуючому банку, внаслідок чого надходження від
покупця з виплати за контрактні роботи зараховуються в пога-
шення заборгованості за кредитом.

Переуступлення дебіторської заборгованості полягає в пере-
данні банку рахунків, що вимагають оплати за поставлені пози-
чальником товари (виконані роботи чи надані послуги). Існує два
види переуступлення:

• без повідомлення дебіторів — грошові надходження  від дебі-
торів передаються банку позичальником;

• з повідомленням дебіторів — дебітори здійснюють платежі
безпосередньо банку.

Переуступлення (цесія) на користь банку вимог і рахунків пози-
чальника до третьої особи означає передання права банку зміню-
вати напрям виручки на погашення кредиту при настанні терміну
його повернення. Цесія здійснюється на основі укладеної між бан-
ком і позичальником угоди, де вказуються суми вимог і рахунків,
що підлягають пepeycтyпленню, та інші умови. Якщо позичальник
має розрахунковий рахунок у бaнкy, то угоду про переуступлення можна
не yклaдaти, а передбачити це у кредитній угоді.

Забезпечення дорожніми документами застосовується при креди-
туванні експортно-імпортних операцій. У такому разі заставою за
кредитами є документи, що підтверджують відвантаження  товарів
(коносаменти і накладні). Коносаменти використовують при офор-
мленні відвантаження товарно-матеріальних цінностей морським і
річковим транспортом, накладні — іншими видами транспорту.
Цей спосіб забезпечення кредиту оформляють шляхом індосування
зазначених документів їх власниками на користь банка-кредитора.
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Умовою видачі кредиту під забезпечення дорожніми документами є стра-
хування вантажу.

Іпотекою називають заставу землі, нерухомого майна, за яких
земля або нерухоме майно залишається у заставодавця чи третьої
особи.

Забезпечення нерухомим майном, як правило, використовується
при видачі великих довгострокових кpeдитiв, так званих іпотечних
позичок. Заставою в цьому разі можуть бути:

• для промислових і торговельних фipм, фермерських госпо-
дарств — земельні ділянки, виробничі та сільськогосподарські
споруди, приміщення, комунікації;

• для індивідуальних позичальників — житлові будинки, квар-
тири.

Забезпечення кредиту оформляється борговим зобов’язанням по-
зичальника — іпотекою.

За окремими видами іпотечних позичок (наприклад, за спожив-
чими кредитами на придбання житла) банк може продавати іпоте-
ки позичальників індивідуальним інвесторам. Це здійснюється
шляхом випуску (емісії) цінних паперів (як правило, облігацій), які
забезпечуються іпотеками. Облігації надходять на ринок цінних
паперів і продаються. Виручені кошти банк направляє в оборот.
Платежі позичальників за іпотечними позичками (внески в пога-
шення кредиту і відсоток) розподіляються банком між власниками
облігацій. Прибуток банку складається з різниці між позичковим
відсотком, який сплачує позичальник банку, і відсотком за обліга-
ціями, який банк виплачує їх держателям.

Забезпечення дорогоцінними металами. Як заставу за позичками
приймають монети, зливки, вироби із золота, срібла, платини,
коштовне каміння та ін. Цей спосіб забезпечення кредиту нині використо-
вують рідко.

Ще однією формою забезпечення кредиту є гарантія (порука) —
зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника в разі його
неплатоспроможності .

Кредити під гарантію видаються позичальнику лише тоді, коли
гарант є платоспроможною особою, що має бути підтверджено бан-
ком, який його обслуговує. Для цього підприємствo-гарант перед
тим як видати гарантійний лист підприємству, що звернулося до
нього з проханням виступити гарантом за позичкою, надає цей
лист у свою установу банку. Банк гаранта після перевірки його
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рантійному листі й завіряє його підписами керівних осіб банку, а також пе-
чаткою.

Оскільки видача гарантій має значний ступінь ризику і зобов’язує банк
гаранта попередньо аналізувати його фінансовий стан на перспективу,
операція щодо підтвердження платоспроможності гаранта платна — за неї
стягується комісійна винагорода (певний відсоток суми гарантійного лис-
та). Банк, що видає кредит під гарантію, при встановленні строку погашен-
ня кредиту повинен враховувати термін дії гарантій.

При настанні строку погашення позички і відсутності коштів на рахун-
ку позичальника непогашена заборгованість переноситься на рахунок
прострочених позичок. Одночасно банк позичальника повідомляє гаранта
(поштою, тeлeфoнoм, телефаксом або через кур’єра) про неповернення
кредиту гарантоотримувачем, а гарант за три дні з моменту отримання
цього повідомлення повинен погасити позичку своїм платіжним доручен-
ням. Після погашення всієї суми кредиту, що забезпечений гapaнтiєю, дія
останньої припиняється. Якщо гарант відмовляється виконати своє зобов-
’язання або виявляється на момент пред’явлення до нього вимоги про по-
гашення кредиту гарантоотримувача неплатоспроможним, банк позичаль-
ника повинен звернутися до арбітражу або третейського суду.

Банк як юридична особа так само може бути гарантом за кредитами.
Гарантія платежу є платною послугою, що надається банком на основі до-
говору, який укладається із суб’єктом господарювання. У договорі перед-
бачаються строк надання гарантії, сума, комісійна винагорода за гарантію
платежу, порядок і строк його переказу, а також розмір відсоткової ставки
за користування ресурсами банку в разі погашення за гарантоотримувача
кредиту, одержаного в іншому банку.

Найприйнятнішим варіантом бланкового (незабезпеченого заставою)
кредиту є гарантія Уряду України або акціонера банку (у межах суми на-
лежних йому акцій). Далі йде гарантія банку з числа перших 10–20 фінан-
сових установ за ступенем надійності, що працюють протягом 4–5 років на
фінансовому ринку без особливих проблем. Зрештою, може бути прийня-
та гарантія пiдпpиємcтвa, що прибутково працює кілька років, має реальні
активи і обороти. Арбітражні дії стосовно такого підприємства можуть
бути успішними.

7.5. Оцінювання кредитоспроможності
клієнта
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Як зазначалося, перед укладенням кредитної угоди банк повинен ре-
тельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника. Згідно з Поло-
женням НБУ “Про формування і використання резерву на відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банків” № 279 кредитоспро-
можність — це наявність у позичальника/контрагента банку передумов
для отримання кредиту і його здатність повернути кредит та відсотки за
ним у повному обсязі та в обумовлені договором строки.

На відміну від платоспроможності позичальника його кредито-
спроможність не фіксує неплатежі за минулий період чи на певну
дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу
перспективу.

Найточніше суть економічного явища “кредитоспроможність”
відбивається в такому визначенні: кредитоспроможність — це дові-
ра банку за наявності передумов отримання кредиту у гранично
визначеній сумі на підставі якісної оцінки, підтвердженої матеріаль-
ними та фінансовими можливостями позичальника, його репутації,
наданої гарантією, бажанням і здатністю виконати своєчасно взяті
на себе зобов’язання з погашення боргу та процентів, підтримуючи
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

Межі вивчення кредитоспроможності позичальника залежать
від таких чинників:

• розміру позички;
• терміну позички;
• результатів минулої діяльності позичальника;
• забезпечення кредиту (яка форма забезпечення передбачаєть-

ся);
• відносин банку з клієнтом.
Жодних твердих правил щодо цього не існує, оскільки кожний

клієнт, який подав кредитну заявку до банку, може мати спе-
цифічні особливості, що потребують детального вивчення.

Банк може залучати різні джерела інформації про кредито-
спроможність потенційного позичальника:

• картки на вкладників і позичальників, якщо такі ведуться в
банку;

• дані із зовнішніх джерел, довідкові та аналітичні звіти. При
цьому в діловому світі неухильно дотримуються правил пере-
дання конфіденційної інформації (у США ці відносини регу-
люються Етичним кодексом про обмін банками інформацією
щодо кредитоспроможності комерційних фірм). У вітчизняній
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вання такого високоорганізованого та якісного джерела зовнішньої
інформації про кредитоспроможність підприємств поки що не
існує. Однак якщо банк заінтересований у підтвердженні достовір-
ності окремих моментів діяльності потенційного позичальника, він
(банк) може отримати зовнішню інформацію від інших банків, куди
раніше звертався позичальник, від постачaльникiв, покупців, конку-
рентів, органів податкової інспекції, а також шляхом вивчення архівів
банку і фінансової преси;

• фінансові звіти позичальника (баланс, звіти про прибутки і
збитки), які є основним джерелом внутрішньої інформації.
Розрахунок різних коефіцієнтів на основі цих звітів дає змогу
глибше проаналізувати реальний стан справ потенційного
позичальника, оцінити перспективи його розвитку і здатність
погасити позичку.

Водночас банк вивчає репутацію позичальника, його чесність,
порядність, відносини з іншими бaнкaми, компетентність керів-
ників, досвід і знання справи, потенційні можливості, особистий
добробут позичальника, ринкову вартість підприємства.

У світовій банківській практиці при вирішенні питання про на-
дання кредиту банки всебічно аналізують найважливіші нaпpями
діяльності клієнтів (рис. 7.10).

Аналізуючи фінансову інформацію, що характеризує діяльність пози-
чальника, банки зазвичай мають на меті:

• виявити ризики;
• визначити стійкість підприємства виходячи з розміру його

капіталу та активів;
• передбачити майбутні обсяги реалізації і прибуток.
Для аналізу фінансового стану позичальника застосовують

різні методики, які різняться напрямами, кількістю та іншими пара-
метрами, але мають також багато спільного.

Наприклад, система 5С характеризує такі параметри пози-
чальника :

• характер (character);
• капітал (capital);
• можливості (capacity);
• умови (conditions);
• забезпечення (collacteral).
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Система CAMPARI передбачає такі напрями вивчення позичальника:
С — характер або особливі якості клієнта;
А — спроможність клієнта повернути кредит;
М — маржа (дохідність);
Р — мета витрачання коштів;
А — розмір кредиту;
R — умови погашення позички;
І — страхування ризику непогашення кредиту.
Практична оцінка кредитоспроможності позичальника включає три

етапи (рис. 7.11):
• загальне уявлення про клієнта;
• аналіз фінансового стану клієнта;
• аналіз ефективності угоди, що кредитується, або інвестицій-

ного проекту.
При визначенні кредитоспроможності позичальників комерційні

банки України повинні керуватися власними положеннями, які роз-
робляє кожний банк, а також враховувати нормативні вимоги
HБУ, зокрема Положення про порядок формування та використан-
ня резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями банків, затверджене постановою Правління НБУ № 279 від
6 липня 2000 р.

При оцінюванні фінансового стану позичальника враховують
такі економічні показники його діяльності: обсяг реалізації, прибут-
ки та збитки, рентабельність, ліквідність, собівартість продукції,

Загальне уявлення
про клієнта

Оцінювання
кредитоспроможності

клієнта

Прийняття
рішення

про кредитування

Аналіз фінансового
стану клієнта

Аналіз ефективності
угоди, що кредитується,

або інвестиційного
проекту

Рис. 7.10. Напрями оцінювання кредитоспроможності позичальника
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Крім того, враховують чинники суб’єктивного характеру: ефективність
управління пoзичaльникa, його ринкова позиція і залежність від циклічних
та структурних змін в eкoнoмiцi, погашення кредитної заборгованості по-
зичальника в минулому, професіоналізм керівництва, державна підтримка
позичальника та ін.

На другому етапі оцінювання кредитоспроможності позичаль-
ника насамперед аналізують його фінансові звіти. Ці матеріали ви-
користовують не тільки для визначення обґрунтованості заявки на
кредит з позицій потреби підприємства в додаткових кредитних ре-
сурсах, а й з урахуванням перспектив його розвитку в майбутньо-
му, отримання ним прибутку і ступеня вірогідності неплатежів за
кредитом.

Коефіцієнтний аналіз не повинен бути формальним, адже фінан-
сові коефіцієнти істотно різняться за галузями, в яких працюють
підприємства. Рекомендується здійснювати порівняльний аналіз,
тобто порівнювати показники підприємства, що подало заявку на
кредит, з показниками аналогічних підприємств галузі або із серед-
ньогалузевими показниками. Для такого коефіцієнтного аналізу
використовують  різні показники (табл. 7.1).

1. Показники ліквідності.
1.1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1) (НБУ) засвідчує, як швид-

ко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними
активами.

1.2. Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2) (НБУ) характеризує
можливість погашення короткострокових зобов’язань у встанов-
лені строки.

1.3. Коефіцієнт загальної ліквідності (КП) (НБУ) засвідчує, як
обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків може бути пога-
шений за рахунок усіх ліквідних активів.

2. Показники заборгованості. Характеризують розподіл ризику
між позичальником і кредитором. Активи можуть бути сформовані
за рахунок або власних коштів клiєнтa, або позичкових (кредитів
і кредиторської заборгованості). Що більше відношення позичкових
коштів до власності клiєнтa, то вищий ризик кредитів і обережнішим має
бути банк до видачі нових кредитів.
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ЕТАПИ  ОЦІНКИ  КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ  ПОЗИЧАЛЬНИКА

1. Загальне
уявлення

про клієнта

1. Особисте знайомство.
2. Установчі документи.
3. Право власності на основні та оборотні фонди.
4. Строк чергових зборів.
5. Місцезнаходження позичальника.
6. Результати фінансово-господарської діяльності

та показники економічного потенціалу.
7. Диверсифікація (різноспрямованість діяльності).
8. Кадровий потенціал

2. Аналіз
фінансового
стану клієнта

3. Аналіз
ефективності
угоди, що

кредитується,
або інвестицій-
ного проекту

1. Аналіз фінансових звітів.
2. Коефіцієнтний аналіз:

 показників ліквідності;
 показників заборгованості;
 показників погашення боргу;
 фінансової стійкості;
 показників ділової активності (оборотність);
 показників рентабельності;
 показників оцінки коштів позичальника;
 грошових потоків

1. Об’єкт кредитування.
2. Суб’єкт кредитування.
3. Строк кредитування.
4. Розмір кредиту.
5. Порядок оплати розрахунково-платіжних документів

за рахунок кредиту.
6. Наявність забезпечення.
7. Оплата процентів за кредит.
8. Порядок погашення кредиту.
9. Строк окупності проекту.

10. Місцезнаходження контрагента і позичальника.
11. Можливості контролю з боку банку.
12. Здійснення зовнішньої незалежної експертизи

і маркетингових досліджень.
13. Технічні умови.
14. Вплив на інші проекти.
15. Потреба в додаткових виробничих потужностях.
16. Соціальні наслідки реалізації проекту.
17. Ступінь готовності технічної документації

Рис. 7.11. Етапи оцінювання кредитоспроможності позичальника
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Таблиця 7.1
Показники аналізу кредитоспроможності позичальника —

юридичної особи

Показник

1

Формула розрахунку

2

Нормативне
значення

3

1. Показники ліквідності

1.1. Коефіцієнт
миттєвої ліквід-
ності (КЛ1) (НБУ)

1.2. Коефіцієнт
поточної ліквід-
ності (КЛ2) (НБУ)

1.3. Коефіцієнт
загальної ліквід-
ності (КЛ) (НБУ)

КЛ1 =Ав / Зп,
де Ав — високоліквідні активи = Грошові
кошти + Їх еквіваленти + Поточні фінансові
інвестиції;
Зп — поточні (короткострокові) зобов’язання =
= Короткострокові  кредити + Розрахунки
з кредиторами

КЛ2 =Ал / Зп,
де Ал — ліквідні активи = Високоліквідні
активи + Дебіторська заборгованість + Векселі
одержані

КЛ = Ао / Зп,

де Ао — оборотні активи

≥ 0,2

≥ 0,5

≥ 2,0

2. Показники заборгованості

2.1. Коефіцієнт
покриття основних
коштів

2.2. Коефіцієнт
короткострокової
заборгованості

2.3. Коефіцієнт
покриття загальної
заборгованості

Основні кошти
Власний капітал

Короткострокові зобов’язання
Власний капітал

Загальна сума зобов’язань
Власний капітал

0,75...1

>0,5

≤ 2

3. Показники погашення боргу

3.1. Коефіцієнт
грошового потоку

3.2. Коефіцієнт
процентних виплат

Прибуток – Податки + Амортизація – Дивіденди
Позички з терміном погашення до одного року

Прибуток до сплати податків + Процентні платежі
Процентні платежі

= 1

≥ 1
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Продовження табл. 7.1

1 2 3

4. Фінансова стійкість

4.1. Коефіцієнт
маневреності
власних коштів
(KM) (НБУ)

4.2. Коефіцієнт
незалежності (КН)
(НБУ)

КМ = (Вк – Ан) / Вк,
де Вк — власний капітал підприємства;
Ан — необоротні активи

КН = Зк / Вк,
де Зк — залучені кошти (довгострокові
та поточні зобов’язання)

≥ 0,5

≤ 1,0

5. Показники ділової активності (оборотність)

5.1. Коефіцієнт
оборотності
дебіторських
рахунків

5.2. Коефіцієнт
оборотності
запасів

5.3. Коефіцієнт
оборотності
кредиторської
заборгованості

Середня сума дебіторських рахунків × 365
Сума продажу у кредит

Запаси × 365
Собівартість проданих товарів

Рахунки до виплати × 365
Сума покупок

6. Показники рентабельності

6.1. Рента-
бельність активів
Ра (НБУ)

6.2. Рента-
бельність продажу
Рп (НБУ)

6.3. Рента-
бельність
акціонерного
капіталу

Ра = Пч / А,
де Пч — чистий прибуток; А — активи

Рп = Пч / Ор,
де Ор — обсяг реалізації продукції (без ПДВ)

Чистий прибуток × 100
Акціонерний капітал

7. Показники оцінки коштів позичальника

7.1. Коефіцієнт
забезпечення
власними
джерелами

Джерела власних коштів
Валюта балансу ≥ 0,5
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2.2. Коефіцієнт короткострокової заборгованості засвідчує, що по-
зичальник повинен узяти на себе більшу частку фінансового ри-
зику, ніж кредитори.

2.3. Коефіцієнт покриття загальної заборгованості засвідчує, яка
частина всіх активів покрита за рахунок власних коштів клієнта.

3. Показники погашення боргу. За їх допомогою оцінюють
здатність клієнта сплатити поточну заборгованість (основний борг
і відсотки).

3.1. Коефіцієнт грошового потоку засвідчує, яка частина гро-
шових надходжень клієнта потрібна для покриття основного боргу
і відсотків за позичками зі строком погашення до одного року. Що
менший цей коефіцієнт, то слабша стабільність клієнта при пога-
шенні боргів. Якщо цей коефіцієнт дорівнює одиниці, фінансовий
стан клієнта вважають стабільним.

Закінчення табл. 7.1

1 2 3

7.2. Співвідно-
шення неліквідних
і ліквідних коштів

7.3. Співвідно-
шення власних і
позичкових
коштів

Основні кошти + Інші позаоборотні активи
Запаси + Витрати+ Грошові кошти +

+ Розрахунки + Інші активи

Власні кошти – (Основні кошти +
+ Інші позаоборотні активи)

Кpeдити, позички і розрахунки з кредиторами
всіх видів

1,0

≥ 0,5

8. Грошові потоки

Відношення
чистих надход-
жень до суми
основного боргу

(Нсм  n) – (Зм  n) – Зі      ,
Ск

Нсм — середньомісячні надходження на рахунки
позичальника протягом трьох останніх місяців
(за винятком кредитних коштів);
n — кількість місяців дії кредитної угоди;
Зм — щомісячні умовно-постійні грошові
платежі позичальника (аміністративно-госпо-
дарські витрати тощо);
 Зі — податкові платежі та сума інших зобов’я-
зань перед кредиторами, що повинні бути
сплачені з рахунка позичальника, крім сум
зобов’язань, строк погашення яких перевищує
строк дії кредитної угоди (за даними останнього
балансу);
Ск — сума кредиту та проценти за ним
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3.2. Коефіцієнт процентних виплат дає змогу oцiнити, у скільки разів
прибуток клієнта перевищує суму платежів за позичками. Цей коефіцієнт
не повинен бути менший від одиниці, оскільки у противному разі здатність
клієнта погасити кредит виявиться під загрозою.

4. Фінансова стійкість позичальника (НБУ).
4.1. Коефіцієнт маневреності власних коштів (KM) характе-

ризує ступінь мобільності використання власних коштів.
4.2. Коефіцієнт незалежності (КН) характеризує ступінь фі-

нансового ризику.
5. Показники ділової активності.
За їх допомогою оцінюють ефективність використання активів

позичальника, визначають швидкість оборотності коштів, відвер-
нених у розрахунки, і запаси.

5.1. Коефіцієнт оборотності дебіторських рахунків. Розрахову-
вати цей показник доцільно тільки порівняно з аналогічними по-
казниками інших споріднених підприємств або з попередніми пері-
одами діяльності позичальника.

5.2. Коефіцієнт оборотності запасів. Як і попередній показник,
його використовують тільки у порівнянні. Висока оборотність за-
пасів свідчить про ефективність використання ресурсів, але вона
може бути передумовою виснаження запасів і незадовільного попиту спо-
живачів.

5.3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості так
само використовують у порівнянні. За його допомогою оцінюють
швидкість оплати клієнтом рахунків постачальників. Підвищення
цього коефіцієнта може свідчити про проблеми з припливом грошо-
вої готівки, а зниження — про дострокову оплату рахунків.

6. Показники рентабельності.
6.1. Рентабельність активів.
6.2. Рентабельність продажу.
6.3. Рентабельність акціонерного капіталу. За цим показником

доходять висновку, як ефективно і прибутково підприємство-пози-
чальник використовувало кошти акціонерів і який ризик пов’яза-
ний з інвестуванням коштів у це підприємство.

7. Показники оцінки коштів позичальника.
7.1. Коефіцієнт забезпечення власними джерелами: у загальній

сумі коштів підприємства власних повинно бути щонайменше по-
ловина .

7.2. Співвідношення неліквідних і ліквідних коштів:
Неліквідні кошти = Основні кошти + Інші позаоборотні активи;
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Ліквідні кошти = Запаси + Витрати + Грошові кошти + Розрахунки +
Інші активи

7.3. Співвідношення власних і позичкових коштів. Власні кошти
визначаються як підсумок першого розділу пасиву балансу мінус
підсумок першого розділу активу балансу.

8. Грошові потоки позичальника необхідно аналізувати на ос-
нові такого показника, як співвідношення чистих надходжень на всі
рахунки позичальника (у тому числі відкриті в інших банках) до
суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею
з урахуванням терміну дії кредитної угоди (для короткострокових
кредитів).

Для суб’єктів господарської діяльності, діяльність яких пов’язана
із сезонним характером виробництва, середньомісячну суму над-
ходжень визначають за 12 місяців.

Аналіз фінансового стану позичальника — комерційного банку.
Здійснюють на основі:

• дотримання обов’язкових економічних нормативів та показ-
ників діяльності комерційного банку, передбачених норма-
тивними актами НБУ;

• аналізу прибутків і збитків;
• аналізу якості активів і пасивів;
• створення резервів;
• виконання зобов’язань комерційним банком у минулому;
• якості банківського менеджменту.
Аналіз фінансового стану позичальника — фізичної особи. Згідно

з Положенням НБУ № 279 для оцінки фінансового стану позичаль-
ника — фізичної особи банки встановлюють показники та їх опти-
мальні значення залежно від виду кредиту (на придбання або буд-
івництво житла, придбання транспортних засобів, товарів трива-
лого використання, на інші потреби), його обсягу, строку, виду
забезпечення (застави) за кредитом.

В аналізі фінансового стану позичальника слід враховувати
кількісні показники (економічна кредитоспроможність) та якісні
(особиста кредитоспроможність), що можуть певною мірою вплину-
ти на виконання позичальником зобов’язань за кредитом. Для цьо-
го визначають рівень їх імовірного впливу на дотримання умов
кредитної угоди шляхом встановлення оптимальних значень та
відповідних  балів для кожного з показників.

До якісних характеристик позичальника належать:
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• загальний матеріальний стан (наявність майна та копій відповідних
підтверджувальних документів на його право власності, засвідчені у
встановленому порядку);

• соціальна стабільність (тобто наявність постійної роботи,
ділова репутація, сімейний стан тощо);

• вік;
• кредитна історія (інтенсивність користування банківськими

кредитами/гарантіями в минулому і своєчасність їх погашен-
ня та сплати відсотків/комісій за ними).

До основних кількісних показників позичальника належать:
• сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи,

зменшені на сукупні витрати та зобов’язання) і прогноз на
майбутнє;

• накопичення на рахунках у банку (інформація надається за
бажанням позичальника);

• коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність
позичальника і його фінансові можливості виконати зобов’я-
зання за кредитною угодою (зокрема, співвідношення сукуп-
них доходів і витрат/зобов’язань позичальника, сукупного
чистого доходу за місяць і щомісячного внеску за кредитом та
відсотками/комісіями за ним);

• забезпечення кредиту (застава рухомого й нерухомого майна, на-
явність його страхування, передавання права власності на об’єкт
кредитування: житло, автотранспорт тощо) і його ліквідність.

При визначенні кредитоспроможності й оцінюванні фінансового стану
позичальників — фізичних осіб, які отримують кредит як підприємці,
необхідно враховувати також відповідні показники, що встановлюються для
юридичних осіб:

• менеджмент (рівень менеджменту, ділова репутація та зв’язки
в діловому оточенні, готовність і спроможність клієнта особи-
сто відповідати за виконання кредитних зобов’язань);

• фактори ринку (галузь, оцінка привабливості товарів/по-
слуг, що виготовляються/надаються клієнтом);

• ринок таких товарів/послуг (рівень конкуренції у сфері діяль-
ності клієнта, тривалість діяльності на конкретному ринку);

• прогноз руху грошових потоків (співвідношення власного
капіталу та розміру кредиту, співвідношення грошових обо-
ротів за місяць та суми кредиту).
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Зарубіжні банки, вивчаючи репутацію індивідуальних позичальників,
використовують метод кредитного скорингу, пристосовуючи його до
особливостей банку і характеру банківського законодавства країни.

Техніку кредитного скорингу розробив американський економіст Д.
Дюран на початку 40-х років ХХ ст. Ця техніка передбачає використання
різних коефіцієнтів при нарахуванні балів (табл. 7.2). Модель скорингу дає
змогу здійснити експрес-аналіз у присутності клієнта за його заявкою на
кредит.

Наприклад, критерії скорингу, що їх використовують банки
Франції, наведено в табл. 7.3.

Бальні критерії визначення кредитоспроможності позичальників
у банках США наведені в табл. 7.4.

Ощадний банк України, який здебільшого надає кредити насе-
ленню на споживчі цілі, аналізує кредитоспроможність індивідуаль-
ного позичальника за такими документами:

• довідками з місця роботи позичальника і членів його сім’ї, де
зазначаються суми заробітної плати з усіма видами утри-
мань;

Таблиця 7.2
Техніка кредитного скорингу за Д. Дюраном

Критерій Бали Максимальне
значення

1. Вік 0,1 бала за кожний рік понад 20 років 0,30

2. Стать жінка — 0,40; чоловік — 0

3. Тривалість прожи-
вання в конкретній
місцевості 0,042 за кожний рік 0,42

4. Професія Професія  з низьким ризиком — 0,55
Професія з високим ризиком — 0
Інші професії — 0,16

5. Робота в корпорації 0,21

6. Стаж 0,059 за кожний рік роботи 0,59

7. Фінансові Наявність банківського рахунка — 0,45
показники Володіння нерухомістю — 0,35

Наявність страхового поліса страхування
життя — 0,19

Кредитоспроможний клієнт > 1,25 бала
Некредитоспроможний клієнт < 1,25 бала
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Таблиця 7.3
Критерії скорингу в банках Франції

Критерій Бали Критерій Бали

Таблиця 7.4
Критерії визначення кредитоспроможності позичальників

у банках США
• розрахунковими документами за комунальні та інші послуги;
• документами, що підтверджують доходи за вкладами, цінни-

ми паперами тощо.
Коефіцієнт платоспроможності фізичної особи обчислюють за

формулою
Місячний дохід

Місячні платежі за позикою + Проценти за позикою +
+ Місячні витрати

Крім того, позичальник заповнює Анкету позичальника з док-
ладною інформацією про себе. Банк оформлює Обґрунтування ви-
дачі кредиту і перевіряє кредитоспроможність  поручителів за спе-
ціальною інформаційною карткою.

7.6. Позичковий процент та його диференціація

2

30–50
70

100

0
30
50

30
50
60

1

1. Мета кредиту:
грошова позика
інші
купівля автомобіля

2. Участь клієнта при фінансу-
ванні угоди:

оплата готівкою менше 10 %
суми
10–45 % суми
понад 45 % суми

3. Сімейний стан:
розлучені пари
одружені пари
більше трьох дітей
менше трьох дітей

3

4. Вік, років:
до 25
26–35
36–45
46–55
55–65
старші 65

5. Професія:
студент
державний службовець

6. Стаж:
менше року
1–2 роки
2–4 роки
понад 4 роки

4

0
20
50
60
10

100

0
100

0
60

110
160
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7. Чистий річний дохід:
до 60 тис. євро
60–110 тис. євро
110–160 тис. євро
понад 160 тис. євро

8. Володіння нерухомістю:
оренда квартири
власний будинок

1 2 3 4

9. Термін кредиту:
менше року
1–2 роки
понад 2 роки

10. Банківський рахунок:
залишок — до 5 тис. євро
5–20 тис. євро
20–50 тис. євро
понад 50 тис. євро

0
50
20

100

0
80

Закінчення табл. 7.3

140
100

0

0
50

100
150

Понад 510 балів — надання кредиту.
380–509 балів — вивчення додаткових умов (сума, строк, гарантії).
Менше 380 балів — відмова у кредитуванні

Суть процента як економічної категорії полягає в тoмy, що він становить
частину прибутку, яку позичальник сплачує за взятий у кредит позичковий
капітал. Джерелом процента є додаткова вартість, що створюється у процесі

Критерій Бали Критерій Бали

1 2
1. Професія:

лікар-стоматолог 7
бізнесмен 7
викладач коледжу 7
вчений 6
державний службовець 6
фермер 6
медсестра 5
кваліфікований робітник 5
журналіст 5
особи вільних професій 3
прибиральник сміття 3
слюсар 4
поліцейський 4
перукар 3
портовий вантажник 2
буфетник, працівник гаража 2
музикант 1
художник 1
працівник сфери послуг 1
сільськогосподарський
робітник 0

3 4
2. Стаж:

теперішня робота —
до 2 років, попередня —
до 10 років 2
теперішня робота —
7 років і більше,
попередня — до 10 років 5

3. Житлові умови:
власний будинок 5
оренда квартири 3
проживання з батьками 3
оренда кімнати 0

4. Тривалість проживання
в конкретній місцевості:

понад 5 років 3
2–5 років 2
менше 2 років 1
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продуктивного використання цього капіталу, а кількісним вираженням —
норма процента, або ставка. Остання регулюється в основному
співвідношенням попиту і пропозиції позичкового капіталу. Однак на рівень
відсоткової ставки впливають також багато інших чинників, які розглянемо
далі.

Процентні ставки за кредитами комерційного банку розрізняють
тверді та плаваючі.

Тверда процентна ставка залишається незмінною протягом
всього терміну дії кредитної угоди, а плаваюча змінюється.

Чинники впливу на процентну ставку наведено на рис. 7.12.
Облікова ставка НБУ — це базисна ставка peфiнaнcyвaння, яка засто-

совується при кредитуванні комерційних банків. Останні встановлюють
процентну ставку за кредитними oпepaцiями, як пpaвилo, вищою від об-
лікової ставки. Однак це не обов’язкова норма. Якщо банк має дешевші ре-
сурси, він може встановити нижчі процентні ставки за своїми кредитами.

Рівень інфляції необхідно обов’язково враховувати при встановленні
як облікової ставки HБУ, так і ставки процента за кредитами комерційного
банку, оскільки в будь-якому разі банки зазнаватимуть збитки у зв’язку зі
знеціненням грошей. Дешеві гроші (порівняно з іншими видами ресурсів)

Закінчення табл. 7.4

5. Сімейний стан:
одружений 5
вдівець 5
одинока жінка 4
одинокий чоловік 3
розлучена жінка 2
розлучений чоловік 0

6. Тижневий заробіток (дол.):
понад 200 5
101–200 4
91–100 3
76–90 2
61–75 1

1 2 3 4

7. Банківський рахунок:
поточний і нагромаджу-
вальний 6
нагромаджувальний 3
поточний 2

8. Кредитні рекомендації:
наявність 2 кредитних карток 4
гарантії фінансової компанії 2
гарантії ювелірного
магазину 2
гарантії двох фінансових
компаній (двох ювелірних
магазинів) 4

Менше 13 балів — відмова у кредиті.
13–30 балів — розгляд пропозиції про надання кредиту з великим ризиком.
Понад 30 балів — надання кредиту

≥ 1,3.
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стимулюють ажіотажний попит на кредити, створюють умови для зловжи-
вань у банківській сфері та розбалансування економіки.

Термін кредиту — рівень процентної ставки безпосередньо залежить
від терміну кредиту: що триваліший термін, то вища процентна ставка.

Така залежність зумовлюється двома чинниками:
• за тривалих термінів кредиту вищий ризик втрати від непо-

вернення кредиту і знецінення коштів при інфляції;
• вкладення коштів довгострокового xapaктepy, як правило,

зумовлює відносно більшу віддачу.

Рис. 7.12. Види процентних ставок і чинники впливу на процентну ставку

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ Процентна
ставка

тверда

плаваюча

Нарахування
процентів

простих
С(кn : К) · %

складних

%
1

n
к

C
K

⋅
+

 
 
 

Облікова ставка  НБУ

Рівень  інфляції

Термін кредиту

Витрати з формування позичкового капіталу

Розмір позички

Попит на кредити

Характер забезпечення

Витрати на оформлення позички і контроль

Ставки банків-конкурентів

Характер відносин між банком і позичальником

Норма прибутку від інших активних операцій

Необхідність отримання прибутку
від позичкових операцій
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Витрати з формування позичкового капіталу безпосередньо впли-
вають на розмір процентної ставки за кредитами. Ці витрати складаються з
депозитного процента і плати за кредит, отриманий в інших банках. Що до-
рожче банку коштують ресурси, то вищою є норма позичкового процен-
та.

Розмір позички — звичайно процент за великими кредитами
повинен бути нижчий, ніж за малими, оскільки пов’язані з кредит-
ною послугoю витрати безпосередньо залежать від її розміру, а аб-
солютний дохід банку за великими позичками більший, ніж за ма-
лими.

Попит на кредити. Зазвичай збільшення попиту на кредити
спричинює збільшення процентних ставок за ними. Однак в умо-
вах конкуренції між кредитними інститутами і боротьби за розши-
рення ринків банки не можуть зловживати цим правилом. Вони
мають можливість не підвищувати рівень процентних ставок при
зростанні попиту на кредит, щоб залучити більше клієнтів і здобу-
ти конкурентні переваги.

Характер забезпечення — кожна з форм забезпечення повернення
кредитів має певний рівень надійності. Банк повинен оцінити якість відпо-
відної форми забезпечення і встановити процентну ставку з урахуванням
цих даних. Що вища якість застави, то нижчою може бути процентна став-
ка.

Витрати на оформлення позички і контроль безпосередньо впли-
вають на рівень процентної ставки: що більші ці витрати, то вища
норма позичкового процента.

Ставки банків-конкурентів. Зазвичай вони різнятьcя неістотно,
однак в окремі періоди банк може застосовувати індивідуальну
процентну політику.

Характер відносин між банком і позичальником. Постійному
клiєнтoвi, з яким банк давно співпрацює і якому довіряє, що має
строковий вклад або депозит з невисокою ставкою, банк може
встановлювати знижку при визначенні розміру позичкового про-
цента .

Норма прибутку від інших активних операцій. Якщо інвес-
тиційні операції дають відносно більший дохід (на одиницю вкла-
деного кaпiтaлy), ніж пoзичкoвi, банк повинен переглянути свою
процентну політику в бік підвищення рівня процентних ставок.
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Необхідність отримання прибутку від позичкових операцій. Норма
позичкового процента повинна бути вищою від норми депозитного. Цю
різницю (маржу) використовують для покриття банківських витрат і фор-
мування прибутку.

Проценти, які отримує банк від клієнта за наданий йому кре-
дит, можна розраховувати за формулою нарахування простих або
складних процентів так само, як нараховують проценти за депози-
тами (див. розд. 2, рис. 7.12).

За кредитами, наданими банком, так само як і за отриманими
депозитами, може виникати дисконт — суми комісійних або сплаче-
них наперед процентів за кредитом, які утримуються банком у мо-
мент надання кредиту. Це призводить до того, що реально банк пе-
рераховує на рахунок клієнта суму, що менша від тієї, яку пози-
чальник повинен буде повернути (тобто реальна (ринкова або
справедлива) вартість кредиту менша від номінальної).

У такому разі слід розраховувати ефективну ставку процента
(див. підрозд. 3.4).

7.7. Формування і використання резерву
для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями комерційних банків

З метою підвищення надійності та стабільності банківської систе-
ми, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків НБУ зат-
вердив постановою Правління № 279 від 6 липня 2000 р. Положен-
ня про порядок формування та використання резерву для відшко-
дування можливих втрат за кредитними операціями банків. Згідно
з цим Положенням кредитні ризики оцінюють за всіма кредитними
операціями та коштами, що розміщені на кореспондентських ра-
хунках, які відкриті в інших банках як у національній, так і в іно-
земній валюті.

До заборгованості за кредитними операціями, що становлять
кредитний портфель банку, належать:

• строкові депозити, розміщені в інших банках, і сумнівна за-
боргованість за ними;
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• кредити, надані іншим банкам, і сумнівна заборгованість за ними;
• рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом, факто-

ринговими операціями та прострочена заборгованість за факто-
ринговими операціями;

• кошти, надані суб’єктам господарської діяльності за опера-
ціями репо;

• кредити, надані у формі врахування векселів, і сумнівна за-
боргованість за ними; заборгованість за такими кредитами
визначається як різниця між номінальною сумою векселя і су-
мою неамортизованого дисконту;

• кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями, експортно-імпортними операція-
ми, у поточну діяльність, в інвестиційну діяльність;

• сумнівна заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам
господарської діяльності;

• кредити, надані центральним і місцевим органам державного
управління, і сумнівна заборгованість за цими кредитами;

• кредити в інвестиційну діяльність і на поточні потреби, на-
дані фізичним особам;

• сумнівна заборгованість за кредитами, наданими фізичним осо-
бам;

• гарантії, акцепти та авалі, надані банкам;
• сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, вида-

ними іншим банкам;
• гарантії та авалі, надані клієнтам;
• сумнівні гарантії, надані банкам та клієнтам;
• зобов’язання з кредитування, надані банкам та клієнтам.
З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки повинні

класифікувати кредитний портфель за кожною кредитною опера-
цією залежно від фінансового стану позичальника; стану обслуго-
вування позичальником кредитної заборгованості; з урахуванням
рівня забезпечення кредитної операції.

За результатами класифікації кредитного портфеля визначають
категорію кожної кредитної операції: стандартна, під контролем,
субстандартна, сумнівна чи безнадійна. Загальна заборгованість
за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для
кредитора (рис. 7.13).
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З метою розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитни-
ми операціями визначають чистий кредитний ризик (в абсолютних показ-
никах) шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого
за ступенями ризику, на вартість прийнятного забезпечення.

Банки зобов’язані створювати і формувати резерви для відшкодування
можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним
боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма вида-
ми кредитних операцій у національній та іноземних валютах.

Резерв не формують за бюджетними кредитами, кредитними операція-
ми між установами в системі одного банку, а також за операціями фінан-
сового лізингу, якщо об’єктом цих операцій є нерухоме майно.

Резерв формують у валюті, в якій обліковується заборгованість.
Банки зобов’язані розраховувати резерви під стандартну і не-

стандартну заборгованість (з урахуванням строків погашення бор-
гу за кредитними операціями) протягом місяця, в якому здійснено
кредитну операцію (або укладено угоду про її здійснення).

Формування резервів банки зобов’язані здійснювати щомісяця в
повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризику
відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше
число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подан-
ня місячного балансу. Розмір фактично сформованого резерву за кредит-
ними операціями банків контролюють за даними місячного балансу.

Безнадійну кредитну заборгованість банки списують за рахунок резер-
ву під нестандартну заборгованість за рішенням їх правління.

Резерв під кредитні ризики використовують лише для покриття збитків
за непогашеною позичальниками заборгованістю.

Оцінювання фінансового стану позичальника. Критерії такого
оцінювання кожний банк визначає самостійно відповідно до
внутрішніх положень щодо активних операцій (кредитних) та ме-
тодики оцінювання фінансового стану позичальника (контрагента
банку) з урахуванням вимог цих положень.

Клас позичальника (контрагента банку) за результатами
відзначення його фінансового стану визначають за основними
показниками і коригують з урахуванням додаткових (суб’єктив-
них) показників.

Класифікацію позичальників — юридичних осіб за результатами
визначення їх фінансового стану здійснюють з урахуванням рівня
забезпечення за кредитними операціями.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


227

М
Е
Т
О
Д
И
К
А

  А
Н
А
Л
ІЗ
У

  Р
И
ЗИ

К
У

  З
А

  К
РЕ

Д
И
Т
Н
И
М
И

  О
П
Е
РА

Ц
ІЯ

М
И

О
Б’

Є
К
ТИ

Кр
ед
ит

ні
 о
пе
ра
ці
ї

Вр
ах
ов
ан
і в
ек
се
лі

Ф
ак
т
ор
ин
г, 
ав
ал
ь,

га
ра
нт

ії 
т
а 
ін

.

Ри
с.

 7
.1

3.
 М

ет
од
ик

а 
ан

ал
із
у 
ри

зи
ку

 з
а 
кр

ед
ит
ни

м
и 
оп
ер
ац
ія
м
и

С
тр
ок

 п
ог
аш

ен
ня

за
бо

рг
ов

ан
ос

ті
С
тр
ок

 п
ог
аш

ен
ня

Я
кі
ст
ь 
за
ст
ав
и

С
та
н 
по

га
ш
ен
ня

 б
ор

гу
Ф
ін
ан
со
ви

й 
ст
ан

 п
оз
ич

ал
ьн

ик
а

Га
ра

нт
ії

П
ре

дм
ет

за
ст
ав

и

К
ла
с

А Б В Г Д

до
бр
ий

ст
ан

да
рт

на
пі
д 
ко
нт
ро

ле
м

су
бс

та
нд

ар
тн

а
су
мн

ів
на

су
мн

ів
на

сл
аб
ки

й
пі
д 
ко
нт
ро

ле
м

су
бс

та
нд

ар
тн

а
су
бс

та
нд

ар
тн

а
су
мн

ів
на

бе
зн
ад
ій
на

не
за
до
ві
ль
ни

й
су
бс

та
нд

ар
тн

а
су
бс

та
нд

ар
тн

а
су
мн

ів
на

бе
зн
ад
ій
на

бе
зн
ад
ій
на

ст
ан
да
рт
ни

й

су
мн

ів
ни

й

бе
зн
ад
ій
ни

й

ст
ро

к
не

 н
ас
та
в

пр
ос
тр
оч

ен
ня

до
 3

0 
дн

ів
пр

ос
тр
оч

ен
ня

по
на

д 
30

 д
ні
в

ст
ан
да
рт
ни

й

су
мн

ів
ни

й

бе
зн
ад
ій
ни

й

ст
ро

к
не

 н
ас
та
в

пр
ос
тр
оч

ен
ня

до
 3

0 
дн

ів
пр

ос
тр
оч

ен
ня

по
на

д 
30

 д
ні
в

П
А
РА

М
ЕТ

РИ
  
О
Ц
ІН

Ю
В
А
Н
Н
Я

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


228

Клас А — фінансова діяльність позичальника високоефективна (при-
буткова і рівень рентабельності вищий за середньогалузевий, якщо такий
визначається), що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов-
’язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми бор-
гу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні по-
казники в межах встановлених значень (відповідно до методики оцінки
фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішніми документами
банку); вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію;
кредитна історія позичальника бездоганна.

Отже, ймовірно, фінансова діяльність позичальника й у подальшому
перебуватиме на такому ж високому рівні.

До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами мо-
жуть належати позичальники — банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг, не нижчий від показника класу А, підтвердже-
ного в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній
(Fitch ІВСА, Standard & Poor’s, Moody’s та ін.), і позичальники —
банки (резиденти), які дотримуються економічних нормативів, встанов-
лених Інструкцією про порядок регулювання діяльності комерційних
банків.

Клас Б — фінансова діяльність позичальника близька за харак-
теристиками до класу А, але ймовірність підтримування її на цьо-
му рівні протягом тривалого часу низька. Позичальники (контра-
генти банку), що належать до цього класу, потребують більшої
уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу дос-
татність надходжень коштів для обслуговування боргу і стабіль-
ність одержання позитивного фінансового результату їх діяль-
ності.

Забезпечення кредитної операції не викликає жодних сумнівів
(щодо оцінки вартості, правильності оформлення угод про забезпе-
чення кредитних операцій тощо).

Аналіз коефіцієнтів фінансового стану позичальника може
свідчити про негативні тенденції в діяльності позичальника. Отже,
через недоліки в діяльності позичальників, що належать до класу Б,
вони можуть бути лише потенційними. За наявності реальних не-
доліків у діяльності клас позичальника потрібно знизити. До цього
класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами можуть нале-
жати позичальники — банки (нерезиденти), що мають кредитний
рейтинг не нижче інвестиційного класу, підтвердженого  в бюлетені
однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA,
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Standard & Poor’s, Moody’s та ін.), і позичальники — банки (резиденти), які
дотримуються встановлених економічних нормативів.

Клас В — фінансова діяльність позичальника задовільна (рента-
бельність нижча від середньогалузевого рівня, якщо такий визна-
чається; окремі економічні показники не відповідають  мінімально
прийнятним  значенням), але потребує ретельнішого контролю.

Надходження коштів і платоспроможність позичальника свід-
чать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної забор-
гованості в повній сумі і у строки, передбачені договором, якщо не-
доліки не будуть усунуті. Проблеми можуть стосуватися стану за-
безпечення за кредитними операціями і необхідної документації, що
свідчить про наявність і ліквідність застави. Водночас можливе вип-
равлення ситуації і поліпшення фінансового стану позичальника.

До цього класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами мо-
жуть належати позичальники — банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижче показника класу В, підтвердженого в
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA,
Standard & Poor’s, Moody’s та ін.), і позичальники — банки (резиденти), які
дотримуються встановлених економічних нормативів.

Клас Г — фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не
відповідають встановленим значенням) і спостерігається її нестабільність
протягом року; наявний високий ризик значних збитків; ймовірність по-
вного погашення кредитної заборгованості й відсотків за нею низька.

При подальшій класифікації, якщо немає безсумнівних підтверджень
поліпшення протягом одного місяця фінансового стану позичальника або
підвищення рівня забезпечення за кредитною операцією, позичальника по-
трібно класифікувати на клас нижче (клас Д). Це саме стосується й
позичальника, якому видано кредит під сумнівне забезпечення або без за-
безпечення і якого зараховано до цього класу за оцінкою його фінансово-
го стану.

Клас Д — фінансова діяльність незадовільна, наявні збитки;
кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безу-
мовною гарантією); показники не відповідають встановленим зна-
ченням; ймовірність виконання зобов’язань з боку позичальника/
контрагента банку практично відсутня.

Класифікацію позичальників — фізичних осіб за результатами
визначення їх фінансового стану так само здійснюють з урахуван-
ням рівня забезпечення за кредитними операціями.
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Клас А — сукупний чистий дохід позичальника значно перевищує вне-
ски на погашення кредиту і відсотків/комісій за ним, високою є
ймовірність збереження такого співвідношення протягом терміну дії кре-
дитної угоди; обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що ви-
даються на строк понад рік, достатні або позичальник має високу особис-
ту кредитоспроможність (що підтверджується документально) і заслуговує
на безперечну довіру; немає жодних свідчень про можливість затримуван-
ня повернення кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов кре-
дитної угоди.

Клас Б — основні характеристики аналогічні або близькі до
класу А, однак імовірність їх підтримування на такому самому
рівні низька або наявна тенденція (або інформація) до можливості
їх зниження. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами,
що видаються на строк понад рік, достатні для погашення в повно-
му обсязі кредиту і відсотків/комісій за ним.

Клас В — сукупні обсяги доходів і витрат позичальника свідчать про
досягнення граничної межі в забезпеченні погашення боргу, зміну місця
роботи (з погіршенням умов), зростання обсягу зобов’язань позичальни-
ка, що, у свою чергу, свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного
та/або в неповній сумі погашення кредиту і відсотків/комісій за ним. Обсяг,
якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк по-
над рік, достатні для погашення в повному обсязі кредиту і відсотків/
комісій за ним.

Клас Г — фінансовий стан позичальника нестабільний. Періодично по-
стають проблеми щодо своєчасності сплати боргу за кредитами та відсот-
ками/комісіями за ним через нестабільність доходів позичальника або
збільшення витрат та/або зобов’язань. Сукупний чистий дохід позичальни-
ка в окремі періоди не забезпечує сплату боргу за кредитом та відсотків/
комісій за ним. Наявні негативні тенденції щодо забезпечення за кредитом
(низький рівень ліквідності або недостатній обсяг тощо).

Клас Д — фінансовий стан позичальника незадовільний. Доходи не за-
безпечують сплату боргу за кредитом та відсотків/комісій за ним. Кредит
не забезпечений ліквідною заставою. Практично позичальник не має змо-
ги сплатити борг за кредитом та відсотки/комісії за ним, у тому числі за ра-
хунок забезпечення кредиту.

За результатами оцінювання фінансового стану позичальника
його зараховують до відповідного  класу. Якщо рівень забезпечен-
ня за окремою кредитною операцією не відповідає умовам певного
класу, позичальника зараховують на клас нижче, а якщо за-
безпечення першокласне, то клас позичальника підвищують. За
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овердрафтом клас позичальника визначають без урахування рівня забезпе-
чення, якщо за оцінкою фінансового стану його зараховано до класу А або
Б. За відсутності достовірної фінансової звітності, що підтверджує визна-
чення фінансового стану позичальника, а також у відповідний спосіб
оформлених документів, на підставі яких здійснювалася кредитна операція,
таких позичальників класифікують не вище класу Г.

Якщо на час укладення договору пролонгації кредитної операції (крім
угод за кредитними операціями, строк дії яких перевищує два роки) не спо-
стерігається погіршення фінансового стану позичальника (контрагента
банку), якого зараховано до класу А або Б, і відсотки сплачуються своєчас-
но, то така операція вважається строковою, тобто пролонгованою без зни-
ження класу позичальника (контрагента банку). Загальний строк такої
пролонгації не повинен перевищувати один рік. При цьому згідно з кре-
дитною угодою надходження (крім кредитних коштів) на рахунки позичаль-
ника (контрагента банку) протягом первинного строку користування кре-
дитними коштами мають перевищувати розмір заборгованості за креди-
том щонайменше вдвічі й засвідчуватися документально.

Оцінювання стану обслуговування (погашення) боргу банки зобов’я-
зані здійснювати щомісяця.

За станом погашення позичальником (контрагентом банку) кре-
дитної заборгованості за основним боргом (у тому числі за строко-
вими депозитами та операціями репо) та відсотків за ним на під-
ставі кредитної історії позичальників та їх відносин з банком обслу-
говування боргу юридичною особою вважається:

• добрим, якщо заборгованість за кредитом і відсотки за ним
(комісії та інші платежі з обслуговування боргу) сплачують-
ся у встановлені строки або з максимальною затримкою до
семи календарних днів, або кредит пролонговано без зни-
ження класу позичальника та відсотки за ним сплачуються у
встановлені строки або з максимальною затримкою до семи
календарних днів, або кредит пролонговано зі зниженням
класу позичальника до 90 днів та відсотки за ним сплачу-
ються у встановлені строки або з максимальною затримкою
до семи календарних днів;

• слабким, якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8
до 90 днів та відсотки за ним сплачуються з максимальною
затримкою від 8 до 30 днів або кредит пролонговано зі зни-
женням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але
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• незадовільним, якщо заборгованість за кредитом прострочена по-
над 90 днів або кредит пролонговано зі зниженням класу позичаль-
ника на строк понад 180 днів.

За станом погашення позичальником — фізичною особою кредит-
ної заборгованості та відсотків/комісії за ним обслуговування боргу
вважається:

• добрим, якщо заборгованість за кредитом і відсотки/комісія
за ним сплачуються у встановлені строки або з максималь-
ною затримкою до семи календарних днів (або з максимальною зат-
римкою до 30 днів у разі документально підтверджених фактів
відрядження, хвороби тощо), або кредит пролонговано на строк до
90 днів та відсотки/комісії за ним сплачуються у встановлені строки
або з максимальною затримкою до семи календарних днів (або з
максимальною затримкою до 30 днів у разі документально підтвер-
джених фактів відрядження, хвороби тощо);

• слабким, якщо заборгованість за кредитом прострочена (була про-
строчена) від 8 до 90 днів та відсотки/комісії за ним сплачуються
(були сплачені) із затримкою від 8 до 30 днів (або з максимальною
затримкою від 31 дня до 120 днів у разі документально підтвердже-
них фактів відрядження, хвороби тощо) або кредит пролонговано на
строк від 91 дня до 180 днів, але відсотки/комісії сплачуються у строк
або з максимальною затримкою до семи календарних днів (або з
максимальною затримкою до 30 днів у разі документально підтвер-
джених фактів відрядження, хвороби тощо);

• незадовільним, якщо заборгованість за кредитом прострочена по-
над 90 днів (або з максимальною затримкою до 120 днів у разі доку-
ментально підтверджених фактів відрядження, хвороби тощо) або
кредит пролонговано на строк понад 180 днів.

Обслуговування боргу не може вважатися добрим, якщо забо-
ргованість за кредитною операцією включає залишок рефінансова-
ної заборгованості, тобто якщо відбувається погашення старої за-
боргованості за рахунок видачі нового кредиту.

При визначенні групи кредитної операції також мають урахо-
вуватися зміни початкових умов кредитної угоди щодо сум і
строків погашення основного боргу і відсотків за ним (якщо такі
зміни відбулися з погіршенням умов для кредитора).

Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома
кредитами, то оцінка обслуговування позичальником боргу
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ґрунтується на кредитній заборгованості, що зараховано до нижчого кла-
су.

Зобов’язання за наданими гарантіями, поручительствами та
авалями за станом обслуговування боргу вважається добрим до
часу їх виконання.

До категорій стандартних і під контролем кредитних операцій не мо-
жуть належати пільгові кредити.

При класифікації операцій за врахованими векселями враховують
тільки строк погашення боржником заборгованості (див. рис 7.13).

При визначенні розміру резерву за врахованими векселями
сума, що підлягає резервуванню, визначається виходячи з урахо-
ваної вартості векселя (суми фактично наданих кредитних ресурсів
за врахованими векселями) незалежно від його виду (дисконтний
або відсотковий).

При класифікації кредитних операцій за ступенями ризику і за-
рахуванні їх до груп, за якими розраховується резерв за факторин-
гом, наданими зобов’язаннями (аваль), виконаними гарантіями та
поручительствами, враховують строк погашення заборгованості
(див. рис. 7.13).

Якщо хоча б одна з вимог кожного підпункту, що характеризує
групу кредитної операції, не виконується, то таку операцію зара-
ховують до групи на один рівень нижче.

При визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку ре-
зерву сума валового кредитного ризику за кожною кредитною опе-
рацією окремо може зменшуватися на вартість прийнятного забез-
печення (гарантій і застави майна, і майнових прав).

До безумовних гарантій, що беруться до розрахунку резерву під
кредитні ризики, належать гарантії:

• Кабінету Міністрів України;
• банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижче

інвестиційного класу;
• урядів країн класу А;
• міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк

реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції
та розвитку);

• забезпечені банків України.
До предметів застави (майно та майнові права позичальника

чи третіх осіб — майнових поручителів), що беруться до розрахун-
ку резерву під кредитні ризики, належать такі:
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• майнові права на грошові депозити, розміщені в банку, який має
офіційний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного класу;

• майнові права на грошові депозити, що розміщені в банку-креди-
торі, за умови безперечного контролю та доступу банку-кредитора
до цих коштів, обумовленого договором, у разі невиконання пози-
чальником зобов’язань за кредитом;

• дорогоцінні метали, які належать позичальнику і зберігають-
ся в банку-кредиторі, та за умови безперечного права звер-
нення банком-кредитором стягнення, обумовленого догово-
ром, на ці метали в разі невиконання позичальником зобо-
в’язань за кредитом; державні цінні папери;

• недержавні цінні папери — акції та облігації підприємств,
ощадні та інвестиційні сертифікати; зареєстроване нерухоме
майно; рухоме майно;

• інші майнові права.
Сума гарантій і вартість предмета застави береться до розра-

хунку резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів за-
лежно від категорії кредитної операції (табл. 7.5, 7.6).

Вартість предмета застави банк визначає при кредитуванні за ринковою
вартістю. Заставу оформляють договором застави відповідно до Закону Ук-
раїни “Про заставу”. Загальною вимогою до розміру забезпечення за кре-
дитною операцією є перевищення його ринкової вартості суми основного
боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реаліза-
цію застави в разі невиконання позичальником своїх зобов’язань.

При розрахунку чистого кредитного ризику не враховують заставу,
предметом якої є акції, випущені банком-кредитором.

При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, на-
даними під заставу майнових прав на грошові депозити позичаль-
ника або поручителя, враховують вартість застави в розмірі 100 %
за умови передання цих коштів в управління банку на термін дії
кредитного договору.

Для розрахунку резерву суму заборгованості, що обліковується
за рахунком “Гарантійні депозити та грошове покриття в інших
банках” (1511), слід зменшувати на суму покриття за відповідним
акредитивом, що обліковується за рахунком “Кошти в розрахун-
ках суб’єктів господарської діяльності” (2602), за умови, що заяв-
ник акредитива бере на себе ризики, пов’язані з вибором банків, які
беруть участь у розрахунках за акредитивом, та гарантійні депо-
зити відповідають за строками і сумами відповідному акредитиву і
обліковуються на окремих аналітичних рахунках.
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Сума валового кредитного ризику за консорціумним кредитом змен-
шується в банку-лідері на суму кредитних ресурсів, залучених від банків —
учасників банківського консорціуму.

За кредитами, класифікованими як безнадійні, банк формує ре-
зерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності зас-
тави .

Ураховуючи зміни кон’юнктури ринку, банкам рекомендується
щоквартально, а також у разі кожної пролонгації кредитної угоди
перевіряти стан заставленого майна і в разі потреби переглядати
його вартість. Якщо банк не перевіряє стан заставленого майна, а
також немає документів, що засвідчують наявність і стан забезпе-
чення, банк зобов’язаний формувати резерв під кредитні ризики на
всю суму основного боргу.

На підставі класифікації валового кредитного ризику та врахування
прийнятного забезпечення банк визначає чистий кредитний ризик за кож-
ною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт ре-
зервування (табл. 7.7).

При формуванні резервів за кредитними операціями, що
здійснюються на міжнародному ринку, банки повинні враховува-
ти ризик країни, який виникає у зв’язку з кредитуванням пози-

Таблиця 7.5
Коефіцієнти коригування кредитного ризику

залежно від прийнятого забезпечення за гарантіями

Класифікована
кредитна
операція

Процент вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого
кредитного ризику за окремою кредитною операцією за гарантіями

Кабінету
Міністрів
України

урядів країн
класу
А

міжнародних
багатосто-

ронніх банків

банків з рейтингом не
нижче інвестиційного
класу, забезпечені
гарантіями банків

України

Стандартна 100 100 100 100

Під контролем 100 100 100 100

Субстандартна 50 100 100 100

Сумнівна 20 20 20 20

Безнадійна 0 0 0 0
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нестабільної політичної ситуації, економічної кризи, обмежувальної пол-
ітики уряду щодо іноземних кредитів, інвестицій, переказів тощо.

При розрахунку резерву з урахуванням ризику країни чистий кредит-
ний ризик зважується на один з двох коефіцієнтів резервування, що є
більшим:

• коефіцієнт резервування за ступенем ризику залежно від ка-
тегорії кредитної операції;

• коефіцієнт резервування за ризиком країни позичальника.
Для врахування ризику країни при розрахунку резерву за кош-

тами, що містяться на кореспондентських рахунках, відкритих в
інших банках, депозитами до запитання в інших банках і сумнів-
ною заборгованістю за цими коштами використовують встанов-
лений міжнародними рейтинговими агентствами рейтинг, підтвер-
джений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових ком-
паній (Fitch IBCA, Moody’s, Standard & Poors та ін.).

Банки, в яких відкрито кореспондентський рахунок, поділя-
ються за групами відповідно до рейтингу країни.

Розмір резерву визначається шляхом зваження суми коштів, що
обліковується на кореспондентському рахунку окремого банку, на
відповідний коефіцієнт резервування (табл. 7.8).

До групи 8 належать банки (резиденти і нерезиденти), що ви-
знані банкрутами або ліквідуються за рішенням уповноважених
органів, а також банки, зареєстровані в офшорних зонах.

Ризики за коштами, що розміщені на кореспондентських ра-
хунках, відкритих в інших банках і зарахованих до груп 1 та 2,
вважаються стандартними, а зараховані до груп 3–8 — нестан-
дартними.

Резерв під кредитні ризики розраховують та формують головний банк і
його філії протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію. За по-
вноту формування резервів відповідає головний банк.

Формування резерву під прострочені та сумнівні щодо отриман-
ня нараховані доходи банки здійснюють щомісяця в розмірі фактич-
ної заборгованості за простроченими понад 31 день і сумнівними
щодо отримання нарахованими доходами за станом на перше чис-
ло місяця, наступного за звітним.

Банки зобов’язані щомісяця здійснювати інвентаризацію про-
строчених і сумнівних щодо отримання нарахованих доходів та в
разі погашення позичальником (контрагентом) заборгованості за
нарахованими доходами коригувати суму резерву відповідно до
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Таблиця 7.7
Коефіцієнти резервування за кредитними операціями банків

Категорія
кредитної
операції

Коефіцієнт
резервування

(за ступенем ризику), %

Коефіцієнт резервування за кредитними
операціями в інвалюті з позичальниками,

що не мають джерел надходження
валютної виручки

Стандартна 1 2

Під контролем 5 7

Субстандартна 20 25

Сумнівна 50 60

Безнадійна 100 100

Банки зобов’язані також розраховувати резерви під стандартну та не-
стандартну заборгованість протягом місяця, в якому здійснено кредитну
операцію. Резерви банки зобов’язані формувати щомісяця в повному об-
сязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум
фактичної кредитної заборгованості станом на перше число місяця, на-
ступного за звітним.

Розмір фактично сформованого резерву за кредитними опера-
ціями банків контролюється за даними місячного балансу.

Безнадійну кредитну заборгованість банки списують за ра-
хунок резерву під нестандартну заборгованість за рішенням їх пра-
вління.

Література [1; 6; 20; 21; 24–27; 34; 41; 47; 50, 56; 66; 67; 71; 82;
85; 87; 101; 103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. До загальних вимог щодо кількісної характеристики предметів
застави належать такі:

А) предмети застави повинні мати грошову оцінку;
Б ) вартість заставленого  майна повинна перевищувати  суму

позички і процентів за нею;
В) предмет застави повинен належати заставодавцю;
Г ) кредитор повинен мати можливість здійснювати контроль за

збереженням застави.
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Кредитні портфелі Забезпечення Розрахунок  резерву

Категорія
кредитної операції

Сума,
тис грн.

Ін. не-
рухоме
майно,
тис. грн.

Коефі-
цієнт
кори-
гуван-
ня, %

Сума
кори-
гуван-
ня

Чистий
кредит-
ний

ризик,
тис. грн.

Про-
цент
резер-
вуван-
ня

Сума
резер-
ву,

тис. грн.

Стандартна 50000 70000 50 35000 50–35= 1 150
=15000

Під контролем 15000 20000 50 10000  5000 5 250

Субстандартна 35000 48000 40 19200 15800 20 3160

Сумнівна 20000 50000 20 10000 10000 50 5000

Безнадійна 3000 1000 0 0 3000 100 3000

Разом 123000 189000 х 74200 48800 х 11560

Отже, банк повинен створити резервів на суму 11560 тис. грн, з
них резерви під стандартну заборгованість становлять 150 тис. грн,
під нестандартну — 11410 тис. грн.

Приклад 7.1. У звітності банку містяться відповідні дані про
якість кредитного портфеля на кінець місяця, вид та вартість за-
безпечення відповідних кредитних операцій (див. таблицю).

Таблиця 7.8

Коефіцієнти резервування за коштами,
що містяться на кореспондентських  рахунках

Номер групи Коефіцієнт резервування, %

1 0
2 2
3 10
4 20
5 30
6 40
7 50
8 100
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2. При розрахунку чистого кредитного ризику за методикою НБУ
до уваги не береться:

А) фінансовий стан позичальника;
Б ) стан обслуговування боргу;
В) прийняте забезпечення;
Г ) рівень процентної ставки за кредитом.
3. До основних принципів банківського кредитування не нале-

жать:
А) платність;
Б ) соціальний ефект;
В) строковість;
Г ) повернення кредиту.
4. Проблемним не вважається кредит, за яким:
А) значно знизилась ринкова вартість забезпечення;
Б ) термін дії кредитної угоди змінено;
В) своєчасно не здійснено один чи кілька платежів;
Г ) банк має сумнів щодо його повернення.
5. Список дій чи умов в угоді про кредитування, яких повинен

дотримуватись позичальник, — це:
А) захисні статті;
Б ) негативні статті;
В) форс-мажор;
Г ) санкції за порушення умов угоди.
6. До способів захисту від кредитного ризику не належать:
А) диверсифікація;
Б ) лімітування;
В) аналіз кредитоспроможності позичальника;
Г ) підписання кредитної угоди.
7. Заставою не можуть бути:
А) майнові права;
Б ) товарно-матеріальні цінності;
В) майно, передане на умовах оперативного лізингу;
Г ) нерухомість.
8. При оцінюванні цінних паперів з метою їх прийняття як зас-

тави при кредитуванні до уваги не береться:
А) кількість цінних паперів;
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Б) якість цінних паперів;
В) котирування цінних паперів на фондовому ринку;
Г ) платоспроможність емітента цінних паперів.

9. Предметом застави при іпотечному кредитуванні не може
бути:

А) земля;
Б ) рухоме майно;
В) квартира ;
Г ) комунікації.

10. Коефіцієнтний аналіз належить до такого етапу оцінювання
кредитоспроможності клієнта:

А) загальне уявлення про клієнта;
Б ) аналіз фінансового стану клієнта;
В) аналіз предмета застави;
Г ) аналіз ефективності угоди.

11. За допомогою техніки кредитного скорингу зарубіжні банки
оцінюють таких позичальників:

А) підприємства;
Б ) банки;
В) фізичних осіб;
Г ) фізичних і юридичних осіб.

12. Коефіцієнт резервування за кредитами під контролем стано-
вить:

А) 1 %;
Б ) 5 %;
В) 20 %;
Г ) 50 %.

13. Якщо кредит пролонговано зі зниженням класу позичальника
на строк від 91 до 180 днів, але проценти за ним сплачуються у
строк або з максимальною затримкою до 30 днів, стан обслугову-
вання боргу юридичною особою вважається:

А) добрим;
Б ) слабким;
В) незадовільним.
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14. Якщо фінансова діяльність позичальника задовільна і потребує
ретельнішого контролю, позичальник — юридична особа зараховуєть-
ся до класу:

А) А;
Б ) Б ;
В) В;
Г ) Г .

15. Якщо фінансова діяльність позичальника належить до класу
Б, а стан обслуговування боргу визначено як слабкий, кредитна за-
боргованість зараховується до такої групи:

А) стандартної;
Б ) під контролем;
В) субстандартної;
Г ) сумнівної.

16. До матеріальних форм забезпечення кредитів належить:
А) гарантія третьої особи;
Б ) страхування;
В) переуступлення контрактів і дебіторської заборгованості;
Г ) поручительство третьої сторони.

17. До основних етапів кредитування не належить:
А) попередній;
Б ) поточний;
В) робота з проблемними кредитами;
Г ) завершальний.

18. У класифікації банківських кредитів за строками користуван-
ня зайвою є така класифікаційна група:

А) до запитання;
Б ) строкові;
В) прострочені;
Г ) у розстрочку.

19. Юридичний документ, що визначає взаємні обов’язки та
відповідальність між банком і клієнтом з нагоди одержання ос-
таннім кредиту, називають:

А) кредитною справою;
Б ) договором застави;
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В) кредитною угодою;
Г ) договором страхування.

20. Проблемним не вважається кредит, за яким:
А) значно знизилась ринкова вартість забезпечення;
Б ) термін дії кредитної угоди змінено;
В) своєчасно не здійснено один чи кілька платежів;
Г ) банк має сумнів щодо його повернення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

7.1. Банк має таку інформацію:
розмір кредиту — 120 тис. грн;
термін дії кредиту — 20 діб;
річна ставка простого процента — 10 %.
Визначити:
1) суму нарахованих процентів;
2) загальний розмір боргу клієнта банку.

7.2. Банк має таку інформацію:
сума довгострокового  кредиту — 1600 тис. грн;
термін дії позички — 3 роки;
річна процентна ставка — 12 %.
Визначити:
1) розмір складних процентів;
2) загальну суму боргу.

7.3. Підприємство уклало з банком угоду про одержання
контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встанов-
лений у розмірі 100 тис. грн.

У першому місяці кварталу на поточному рахунку були про-
ведені такі операції, тис. грн: платежі — 30; надходження — 20;
у другому — відповідно 120 і 100; у третьому — 40 і 70. Кредитове
сальдо поточного рахунка на початок кварталу становило 6.
Процентна ставка встановлена на рівні 25 % річних. Дебетове сальдо
на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 36 тис. грн
на кінець дня.

Розрахувати:
1) заборгованість за кредитами на кінець кожного місяця;
2) проценти.
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7.4. Банк кредитує комбінату затрати виробництва. Відомі такі дані ста-
ном на 1 червня:

• залишок виробничих затрат:
планово— 675 тис. грн;
фактично — 700 тис. грн;

• списано на собівартість продукції:
планово — 300 тис. грн;
фактично — 325 тис. грн;

• власні кошти комбінату — 100 тис. грн
Визначити розмір затрат комерційного банку в забезпечення

кредиту.

7.5. Відомі такі дані про підприємство-позичальника, яке
кредитується банком під запаси виробництва:

• фактичний залишок виробничих запасів — 350 тис. грн;
• списано на витрати (собівартість):

фактично — 100 тис. грн;
планово — 120 тис. грн;
власні кошти позичальника — 80 тис. грн;

• кредиторська заборгованість, що зараховується до затрат —
20 тис. грн;

• кредитна лінія, відкрита позичальнику — 160 тис. грн;
• заборгованість за кредитом — 120 тис. грн.
Вирішити питання про можливість надання позичальнику до-

даткового кредиту.

7.6. Підприємство 10.05.01 звернулося до банку з кредитною за-
явкою про надання кредиту на суму 100 тис. грн для придбання си-
ровини і матеріалів у зв’язку із сезонністю роботи постачальників.

Баланс на 01.05.01 містить таку інформацію:
• залишки сировини і матеріалів — 140 тис. грн;
• власні кошти — 15 тис. грн;
• неоплачена сировина і матеріали — 20 тис. грн;
• заборгованість за позичками під сировину, терміни погашен-

ня якої ще не настали — 5 тис. грн;
• кредитна лінія — 100 тис. грн.
Визначити розмір кредиту, що може бути наданий підприємству.

7.7. На основі наведених у таблиці даних розрахувати суму резер-
ву для покриття можливих збитків за кредитними операціями, врахо-
вуючи, що резерв за кредитним портфелем раніше не формувався.
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7.8. Звітні дані комерційного банку наведені в таблиці.
Визначити:
1) чистий кредитний ризик за кредитними операціями;
2) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кре-

дитними операціями.

7.9. Кредитний портфель комерційного банку характеризується
такими даними:

• стандартні кредити — 5280 тис. грн;
• кредити під контролем — 960 тис. грн;
• субстандартні кредити — 5160 тис. грн;
• сумнівні кредити — 480 тис. грн;
• безнадійні кредити — 240 тис. грн.
Вартість забезпечення, що враховується при визначенні розміру

страхового резерву, становить:
• за стандартними кредитами — 840 тис. грн;
• за кредитами під контролем — 420 тис. грн;
• за субстандартними  кредитами — 240 тис. грн.
Безнадійний кредит був виданий під гарантію уряду на суму

основного боргу.
Визначити:
1) чистий кредитний ризик за кожною групою кредитів;
2) загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат

за кредитними операціями.

7.10. У звітності банку містяться відповідні дані про якість кре-
дитного портфеля на кінець місяця, вид та вартість забезпечення
відповідних кредитних операцій (див. таблицю).

Визначити:
1) вартість забезпечення, яке береться до розрахунку чистого кредит-

ного ризику;
2) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;
3) розрахунковий резерв щодо кожної групи кредитів;
4) загальну суму резерву для відшкодування можливих втрат

за кредитними операціями.

7.11. За звітними даними комерційного банку сума простроче-
них та сумнівних до отримання нарахованих доходів за операція-
ми з клієнтами, банками та іншими операціями станом на 01.05 по-
точного року становила:

• прострочених до 30 днів — 20 тис. грн;
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Класифікація
кредитного портфеля
за ступенями ризику

Сума
кредиту,
тис. грн.

Вид забезпечення кредитів, наданих у гривнях

Нерухоме
майно,

що належить
житловому

фонду

Державні
цінні папери

Гарантії
Кабінету
Міністрів
України

Стандартні 100000 150000
150000 150000

Під контролем 130000 250000
200000 200000
250000 250000

Субстандартні 100000 200000
80000 80000

Кредитна операція Сума заборгованості,
тис. грн.

Вартість забезпечення (з урахуванням
коефіцієнта коригування), тис. грн.

Стандартна 4800 1400

Під контролем 61200 700

Субстандартна 600 400

Сумнівна 400 100

Безнадійна 2000 –

• прострочених понад 30 днів — 130 тис. грн;

• сумнівних — 3350 тис. грн.
Визначити, яким має бути резерв за простроченими та сумнівни-

ми щодо отримання нарахованими доходами.

7.12. Структуру кредитного портфеля банку станом на 01.12.01
наведено в таблиці.

Протягом місяця відбулися такі події:
• банк видав нових кредитів на суму 3500 грн;
• поліпшився фінансовий стан позичальників, тому кредит на

суму 3000 грн, який було зараховано до категорії під контро-
лем, перенесено до категорії стандартних, а кредит на суму
2000 грн, який було зараховано до категорії сумнівних, — до
категорії субстандартних;
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• кредит на суму 500 грн, який було зараховано до категорії сумнів-
них, визнано безнадійним;

• повернуто кредит на суму 500 грн., який у попередньому році
було списано з балансу як збитки (за рахунок резерву).

Визначити:
1) суму сформованого резерву на 01.12.01;
2) суму резерву на 01.01.02;
3) суми коригувань резервів за кожною групою кредитів.

Кредитні операції Вартість забезпечення за кредитами,
наданими у гривнях

Категорія
кредиту

Сума,
тис. грн.

Майнові права
та депозити

у вільно конвер-
тованій валюті

Застава рухо-
мого майна,
що належить
житловому

фонду

Застава інших
видів

нерухомого
майна

Стандартна 112000 15800 40000 25600

Під контролем 6000 400 4000 1000

Субстандартна 5000 4000 2000 0

Сумнівна 2120 1600 0 1200

Безнадійна 2800 0 0 0

Разом 128000 – – –

Розділ 8

БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ

8.1. Поняття і види банківських
інвестицій
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З позицій макроекономіки інвестиції — це новостворена вартість. Інве-
стиції можна визначити також як витрати на виробництво та нагромаджен-
ня запасів виробництва або сукупність витрат, які реалізуються у формі
довгострокових вкладень капіталу у промисловість, сільське господарство,
транспорт, будівництво та інші галузі народного господарства. Згідно із За-
коном України “Про інвестиційну діяльність” інвестиції — це сукупність
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприє-
мницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток
(дохід) або досягається соціальний ефект.

Об’єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, у
тому числі основні засоби та обігові кошти в усіх галузях та сферах
народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, на-
уково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти
власності, а також майнові права.

Забороняється інвестування в об’єкти, створення і використання
яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,
екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законо-
давством України, а також порушує права та інтереси громадян,
юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

Суб’єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності
можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних дер-
жав, а також держави.

Інвестори — це суб’єкти інвестиційної  діяльності, які приймають
рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових
та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори мо-
жуть бути вкладниками, кредиторами, покупцями, а також вико-
нувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та
юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інве-
стицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:
• власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, відшкоду-

вання збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагро-
мадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);
позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні пози-
ки, банківські та бюджетні кредити);

• залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від
продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних
осіб);

Група кредитів Сума кредиту, грн. Коефіцієнт Сума резерву, грн.
резервування, %

Стандартні 50000 1

Під контролем 8000 5

Субстандартні 5000 20

Сумнівні 3000 50

Безнадійні 500 100

Разом 66500
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• бюджетних інвестиційних асигнувань;
• безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань органі-

зацій, підприємств і громадян.
Інвестиції класифікують за різними ознаками (рис. 8.1).
За об’єктами інвестицій поділяють на такі:
• капітальні (придбання будівель, споруд, інших об’єктів не-

рухомості, інших основних засобів та нематеріальних ак-
тивів):

• в основні засоби;
• у нематеріальні активи (інновації);
• фінансові (придбання корпоративних прав, цінних паперів,

деривативів та інших фінансових інструментів):
• у корпоративні права — внесення коштів чи майна до ста-

тутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні
права, емітовані такою юридичною особою;

• портфельні — придбання цінних паперів та інших фінансо-
вих активів за кошти на біржовому ринку;

• під реінвестиції — здійснення капітальних чи фінансових
інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестицій-
них операцій.

В інвестиційному процесі банки можуть брати участь за двома
напрямами:

• за допомогою механізмів фондового ринку;
• за допомогою механізмів середнього і довгострокового креди-

тування.

8.2. Оцінювання інвестиційних проектів,
аналіз доцільності інвестування

Банки, які спеціалізуються на фінансуванні інвестиційних проектів, заз-
вичай розглядають у процесі діяльності велику кількість заяв і проектних
пропозицій від компаній — спонсорів проектів. Заяви банки відбирають за
формальними і неформальними критеріями. Спочатку відбирають заяви за
формальними ознаками:

• галузевою належністю проекту,
• розміром кредиту;
• загальною сумою інвестицій у проект;
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• ступенем опрацювання проекту (наявністю техніко-економічного
обґрунтування, бізнес-плану, технічної документації тощо);

• наявністю гарантії або інших видів забезпечення платіжних зобов’я-
зань позичальника за кредитом;

• типом інвестиційного проекту (нове будівництво , реконст-
рукція, розширення).

До неформальних критеріїв відбору заяв належать:
• комерційна життєздатність  проекту;
• фінансовий стан позичальника;
• ризики реалізації проекту (технічні, фінансові, екологічні

та ін.);
• професійна здатність позичальника втілити проект;
• державна підтримка проекту.
У зарубіжних країнах попередній відбір проектних пропозицій

банками називають скрінингом (screening) — “просвічуванням”
заяв, або експрес-аналізом. У процесі попереднього аналізу не
лише відбраковують заяви, а й встановлюють зворотний зв’язок з
метою уточнення заяв, їх удосконалення, реструктуризації проекту
тощо .

Найвідповідальніший  етап проектного циклу в банку — оціню-
вання інвестиційного проекту. Об’єктом оцінювання інвестиційного
проекту є документація, що стосується проекту:

• техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестицій у проект
або бізнес-план;

• фінансова звітність підприємства-заявника, звіти фінансо-
вого аудиту;

• додаткові (щодо ТЕО) дослідження (звіти про корисні копалини, оці-
нка впливу проекту на навколишнє середовище, звіти технічних,
енергетичних та екологічних аудитів, маркетингові дослідження
тощо);

• контракти або проекти контрактів (на поставку машин і об-
ладнання, підрядні роботи, поставку майбутнього проектно-
го продукту);

• дозволи та ліцензії державних органів (на надровикористан-
ня, викиди в навколишнє середовище тощо);

• інші документи та матеріали.
Результати оцінювання інвестиційного проекту оформлюють у

вигляді оцінного докладу за проектом. Структура такого докладу
варіюється за банками, але до типових розділів належать такі:
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КЛАСИФІКАЦІЯ  ІНВЕСТИЦІЙ

Рис. 8.1. Класифікація інвестицій

за об’єктами капітальні (реальні):
• в основні засоби;
• у нематеріальні активи (інновації)

фінансові:
• у корпоративні права;
• у цінні папери (портфельні)

реінвестиції

за характером участі прямі (особиста участь)

непрямі (через посередника)

за періодом інвестування короткострокові  (до одного року)

довгострокові (1–2, 2–3, 3–5, понад 5 років)

за регіональною ознакою внутрішні (всередині країни)

зарубіжні (за кордоном)
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• резюме докладу;
• оцінка фінансового та економічного стану підприємства-по-

зичальника;
• загальний опис інвестиційного  проекту;
• технічна та екологічна оцінка інвестиційного  проекту;
• оцінка організаційного плану роботи і управління інвести-

ційним проектом;
• оцінка комерційної ефективності інвестиційного  проекту;
• оцінка основних ризиків за інвестиційним  проектом;
• план фінансування інвестиційного  проекту;
• рекомендації та висновки.
За поданим керівництву банку оцінним докладом приймаєть-

ся рішення щодо доцільності ведення переговорів з питань кредиту-
вання.

8.3. Інвестування шляхом довгострокового
кредитування

Банк може бути учасником інвестиційного процесу за допомо-
гою механізмів середньо- та довгострокового кредитування. Довго-
строкові кредити банку, як правило, є найпоширенішою формою
такої участі. Використання банківського кредиту — це потужний
стимул для споживачів інвестицій якнайефективніше  використову-
вати кошти, щоб забезпечити погашення кредиту та процентів за
користування ним.

Довгострокове кредитування дає можливість впроваджувати прямі
інвестиційні заходи, здійснювати витрати на придбання елементів основно-
го капіталу.

Об’єктами довгострокового кредитування можуть бути:
• будівництво  нових підприємств;
• реконструкція, технічне переозброєння та розширення

підприємств;
• організація випуску нової продукції;
• придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних

цінностей та інших об’єктів власності;
• екологічні заходи.
Для надання довгострокового кредиту потенційний позичальник

окрім стандартного пакета документів подає за узгодженням з ус-
тановою банку такі матеріали:
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• проектно-кошторисну документацію;
• основні техніко-економічні показники проекту;
• контракт на будівництво;
• документи на право землекористування;
• схвальний висновок екологічної експертизи.
На підставі поданих документів банк здійснює комплексну оці-

нку кредитоспроможності позичальника, попередню інженерно-
економічну експертизу проекту і на цій основі визначає доцільність
надання кредиту та його економічну ефективність.

До того ж банк вирішує проблему потреби в довгостроковому
кредитуванні шляхом визначення повної вартості витрат на впро-
вадження заходів за умови, що кредит є єдиним джерелом фінансу-
вання проекту, або шляхом встановлення різниці між вартістю цих
витрат і власними коштами позичальника, якщо існують інші дже-
рела фінансування проекту.

Довгостроковий кредит може видаватися:
• одночасно;
• поетапно (у міру виконання будівельно-монтажних робіт,

придбання товарно-матеріальних цінностей тощо).
Процентна ставка за кредит обумовлюється з урахуванням тер-

міну позички, рівня ризику, кредитної історії клієнтів та інших чин-
ників.

Загальний термін користування кредитом складається з нор-
мативного часу здійснення витрат і часу, протягом якого цей кре-
дит повертається банку.

Розрізняють кілька типів проектного фінансування.
1. Без будь-якого регресу на позичальника (кредитор бере на себе ко-

мерційний та політичний ризики, пов’язані з реалізацією проекту, оцінюю-
чи лише потоки готівки, які генеруються проектом і спрямовуються на по-
гашення кредитів).

2. Без регресу на позичальника в період, який є наступним за вве-
денням проекту в експлуатацію (до виходу на проектну потужність
і заплановану собівартість).

Спонсори проекту або його підрядчики гарантують завершення
освоєння капіталовкладень , введення об’єкта кредитування в екс-
плуатацію, дотримання кошторисної вартості і на певних умовах
зобов’язуються відшкодувати збитки, пов’язані із затримкою вве-
дення об’єкта в експлуатацію і перевищенням його розрахункової
собівартості. Гарантійне зобов’язання видається кредиторові на за-
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видається кредиторові на забезпечення своєчасної оплати належної від по-
зичальника суми основного боргу і нарахованих процентів.

3. З повним регресом на позичальника. Кредитор у такому разі не
бере на себе жодного ризику, пов’язаного з проектом, обмежує свою
участь наданням коштів проти гарантій спонсорів проекту або третіх осіб,
не аналізуючи або аналізуючи генеровані проектом потоки готівки. Надані
кредиторові гарантії можуть мати “небалансовий” характер і форму угод
про управління, безумовних угод постачання та інших, кожний з яких може
об’єднуватися з певними обмеженнями у кредитній угоді, а саме: щодо
виплати дивідендів, створення резервних та інших фондів.

3а. З повним регресом на позичальника і аналізом потоків готівки
від проекту. Необхідність детального вивчення кредитором проекту з
аналізом потоку готівки може виникнути тоді, коли він вважає, що
зобов’язання позичальника недостатньо надійно гарантовані.

3б. З повним регресом на позичальника в частині комерційного ризи-
ку, який беруть на себе спонсори проекту або треті сторони. У цьому
разі кредитор бере на себе політичній ризик у повному обсязі.

8.4. Оцінювання ефективності інвестиційних
проектів

Для того щоб прийняти рішення про реалізацію будь-якого інве-
стиційного проекту, необхідно його оцінити.

Загальним критерієм ефективності інвестиційного проекту є рівень
прибутку від нього. При цьому під прибутковістю (дохідністю) слід ро-
зуміти не лише приріст капіталу, а й такий темп його зростання, який по-
вністю компенсує зміну купівельної спроможності грошей протягом роз-
глядуваного періоду, забезпечує мінімальний рівень дохідності й покриває
ризик інвестора, пов’язаний з реалізацією проекту.

Розрізняють дві основні групи методів оцінювання ефективності інвес-
тиційного проекту (рис. 8.2): статичні (прості) та динамічні (дисконтування).

Основні показники методів оцінювання ефективності інвестиційних
проектів і формули для їх розрахунку наведено в табл. 8.1.

Статичні методи оцінювання ефективності інвестицій
Термін окупності. Передбачає розрахунок періоду, протягом якого

проект окупиться. Сутність розрахунку полягає у складанні чистого гро-
шового потоку проекту (грошові доходи — грошові витрати) за роками і
визначенні терміну, протягом якого буде відшкодовано витрачені на проект
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кошти. Якщо цей термін задовольняє інвестора, проект приймається. При
цьому враховується лише рух грошей, тобто доходи і витрати, які зумовлю-
ють рух грошей, не враховуються (наприклад, амортизація).

Приклад 8.1. Прогнозні дані про інвестиційний проект банку наведе-
но в таблиці.

Початкові інвестиції — 50 тис. грн.
За чотири роки банк отримає від проекту 40000 грн (10000 +

+ 15000 + 15000), за п’ять років — 55000 грн (40000 + 15000). Розра-
хуємо, за яку частину року окупаються  залишкові 10000 грн
(50000 початкових вкладень – 40000, отриманих за перші три роки),
якщо за четвертий рік банк отримав 15000 грн.

Період окупності: 3 роки + (50000 – 40000) : 15000 = 3,67 року.
Зауважимо, що в розрахунку потрібно враховувати умови над-

ходження коштів. Якщо кошти надходять регулярно щомісяця, то в
розрахунку частини останнього року, за який окупається залишок
інвестиції, враховується  кількість місяців у році. У розглядуваному
прикладі період окупності такий:

3 роки + [(50000 – 40000) : 15000] ⋅ 12 міс. = 3 роки 8 міс.
Якщо умовами угоди визначено отримання доходу один раз на-

прикінці року, то період окупності становитиме 4 роки.

Переваги методу: простота і наочність розрахунків.
Недоліки методу:
• вибір бази порівняння (прийнятного періоду окупності) може

бути суб’єктивний;
• не враховується дохідність проекту за межами періоду окуп-

ності, тому не може застосовуватися для порівняння варіантів
з однаковими періодами окупності, але різними строками
життя;

• непридатний для оцінювання інноваційних проектів;
• не враховує часову вартість грошей.
Для того щоб уникнути недоліку, пов’язаного з неврахуванням часової

вартості грошей, використовують дисконтований аналог періоду окуп-
ності — період, за який теперішня вартість чистих грошових надходжень від
проекту (грошові доходи — грошові витрати) відшкодує початкові інвес-
тиції у проект.

Дохідність інвестицій. Розраховується як відношення середньо-
річного прибутку від інвестиції до середньої вартості вкладеного
капіталу. Цей коефіцієнт засвідчує, яка частина інвестиційних зат-
рат відшкодовується у вигляді прибутку протягом одного року.
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Зауважимо, що в розрахунок цього показника береться прибуток, який
отримує інвестор, тобто враховуються як грошові, так і негрошові надход-
ження та витрати (амортизація, нараховані податки та ін.).

Розраховане значення ROI порівнюють з прийнятним для інвестора
рівнем дохідності і після цього приймають відповідне рішення.

Переваги методу:
• простота розрахунків;
• порівнюваність строків корисного життя проектів;
• оцінює прибутковість проекту (що вищий ROI, то краще).
Недоліки методу:

МЕТОДИ  ОЦІНЮВАННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ  ПРОЕКТІВ

статичні (прості) динамічні (дисконтування)

Термін окупності (РР)

Дохідність інвестиції (ROI)

Індекс рентабельності інвестиції (РІ)

Чиста теперішня вартість проекту (NPV)

Внутрішня норма дохідності (IRR)

Очікувана чиста теперішня вартість
проекту (ENPV)

Аналіз чутливості

Рис. 8.2. Класифікація методів оцінювання інвестиційних проектів

• не враховує часову вартість грошей;
• вибір бази порівняння може бути суб’єктивний.

Приклад 8.2. Початкові інвестиції — 50000 грн (закупівля обладнан-
ня) —  розраховані на 5 років. Відомо, що за 5 років ліквідаційна вартість
обладнання становитиме 10000 грн. Щорічні витрати, пов’язані з реаліза-
цією проекту, — 5000 грн (1000 грн — матеріали, електроенергія, 4000 грн
— заробітна плата додаткового працівника). Амортизація нараховується
рівномірно. Отже, щорічна амортизація

(50000 – 10000) : 5 років = 8000 грн.
Грошові надходження і дохід від інвестиції за роками наведено в таб-

лиці.
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Таблиця 8.1
Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Показник методу

Термін окупності
(РР — payback period)

Дохідність інвестицій
(ROI — return on
investment)

Теперішня вартість
проекту (PV — present
value)

Чиста теперішня
вартість проекту
(NPV — net present
value)

Індекс рентабельності
інвестиції
(PI — profitability index)

Bнутрішня норма
дохідності (IRR —
internal rate of return)

Очікувана чиста
теперішня вартість
проекту (ENPV)

Розрахункова
формула

РР = n, при якому
ΣРk = I, де k = 1,..., n

Умовні позначення

Рk — чисті грошові надходження
від інвестиції за k-й рік;
І — початкові інвестиції

Р (рrofit) — середньорічний
прибуток;
RV (residual value) — ліквідацій-
на вартість;
С — середньорічні витрати за
проектом (матеріали, праця,
зберігання та ін.)

і — прийнятний рівень дохідності
(процентна ставка);
A — ануїтет (постійна щорічна
сума чистих грошових надход-
жень за проектом);

,OAPVF
n i

 — фактор теперішньої

вартості ануїтету постнумерандо
(у кінці року) (ОА — Ordinary
annuity) за n років під і % річних;

,ADPVF
n i

— фактор теперішньої

вартості ануїтету пренумерандо
(на початку року) (ОD — Annuity
due) за n років під і % річних

j — кількість варіантів розвитку
подій;
p — імовірність варіанта
розвитку подій; Σрj = 1

( )
ROI 1 I+RV

2

P

C
=

+

( )
,PV

1
де 1, ...,

к
к

P
i

к n

∑=
+

=

,OAPV A PVF
n i

= ⋅

,ADPV A PVF
n i

= ⋅

NPV = PV – I

NPVPI I=

IRR = i, NPV = 0

( ),ENPV NPV
де 1, ...,

j jp
j m

= ∑
=
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Рік Грошові надходження, грн. Дохід, грн.

1-й 10000   10000 – 8000 = 2000
2-й 20000 20000 – 8000 = 12000
3-й 20000 20000 – 8000 = 12000

4-й 20000 20000 – 8000 = 12000
5-й 25000 25000 – 8000 = 17000

Разом 95000 55000

Середньорічний дохід 55000 : 5 років = 11000 грн.
Середня вартість вкладеного капіталу

1/2(50000 – 10000) + 5000 = 25000 грн.
ROI = 11000 : 25000 = 0,44, або 44 %.

Динамічні методи оцінювання ефективності інвестицій
Ці методи засновані на часовій вартості грошей, тобто врахову-

ють зменшення з часом купівельної вартості грошей (базуються на
принципах дисконтування).

Теперішня вартість чистих грошових надходжень визначається
як сума теперішніх вартостей чистих грошових надходжень (гро-
шові доходи — грошові витрати) за всі роки життя проекту (див.
табл. 8.1). Для розрахунку цього показника для дисконтування бе-
руть прийнятний для інвестора рівень дохідності, який зазвичай
фіксується на рівні процентної ставки дохідності за безризиковими
активами (наприклад, державними цінними паперами).

Розрахунок теперішньої вартості (PV) базується на формулі для
розрахунку складних процентів:

FV = PV(1 + і)n, (8.1)

Грошові потоки
за роками

Грошові доходи,
тис. грн.

Грошові витрати,
тис. грн.

Прибуток (чистий
грошовий потік),

тис. грн.

1-й 15 5 10
2-й 20 5 15
3-й 20 5 15
4-й 20 5 15
5-й 25 5 20
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де FV — майбутня вартість грошових надходжень; і — процентна ставка на
період; n — кількість періодів.

Виходячи з формули (8.1) теперішню вартість розраховують за
формулою

де PVFn,i — фактор теперішньої вартості за n періодів при процент-
ній ставці і %.

Для спрощення розрахунку можна використовувати таблицю
факторів теперішньої вартості, наведену в дод. 1.

Якщо чисті грошові надходження  за проектом становлять одна-
кові щорічні суми, йдеться про ануїтет.

За визначенням ануїтет повинен задовольняти такі вимоги:
• періодичні грошові суми (у розглядуваному випадку — чисті

грошові надходження) мають бути однакові;
• інтервали між періодичними надходженнями (сплатами) по-

винні бути однакові;
• процент нараховується один раз за період (інтервал).
Ануїтет, платежі за яким здійснюються на початку періоду, називають

ануїтетом пренумерандо (ОА — Ordinary annuity), а якщо платежі здійсню-
ються в кінці періоду, — ануїтетом постнумерандо (АD — Annuity due).

Для розрахунку теперішньої вартості ануїтету використовують форму-
ли, подані в табл. 8.1. Фактори теперішньої вартості ануїтету наведено в
дод. 2, 3.

Чиста теперішня вартість проекту. Розраховується як різниця
теперішньої вартості проекту та початкових інвестицій (див.
табл. 8.1).

Рішення про вкладання коштів в інвестиційний проект слід
приймати, дотримуючись такого правила:

• якщо NPV > 0, проект доцільно прийняти;
• якщо NPV < 0, від проекту слід відмовитися .

Приклад 8.3. Банк приймає рішення щодо фінансування інвести-
ційного проекту. Початкові інвестиції — 10000 грн. Прийнятна нор-
ма дохідності — 10 %. Дані про проект наведено в таблиці.

Чиста теперішня вартість проекту
NPV = PV – І = 11803,15 – 10000 = 1803,15 грн > 0.

Оскільки NPV > 0, проект можна фінансувати.
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Однак при порівнянні проектів з різною капіталомісткістю розрахуван-
ня NPV недостатньо для прийняття остаточного рішення. Тому в таких ви-
падках використовують метод індексу прибутковості.

Індекс прибутковості. Цей індекс свідчить про відносну прибут-
ковість проекту (дисконтовану вартість чистих грошових надход-
жень від проекту в розрахунку на одиницю інвестиційних вкла-
день). Якщо РІ > 0, проект прийнятний.

Приклад 8.4. Банк розглядає два проекти щодо фінансування (з одна-
ковою нормою дохідності). Дані про кожний проект наведено
в таблиці.

Показник Значення за проектами

А Б

Початкові інвестиції, грн. 15000 20000
Теперішня вартість (PV), грн. 25500 32000
Чиста теперішня вартість
(NPV), грн. 25500 – 15000 = 10500 32000 – 20000 = 12000
Індекс прибутковості (РІ) 10500 : 15000 = 0,7 12000 : 20000 = 0,6

Хоча значення NPV проекту Б перевищує цей показник за проек-
том А, індекс прибутковості проекту А більший. Це означає, що для
банку вигідніший проект А, оскільки кожна вкладена у цей проект
гривня дасть більше прибутку за інших рівних умов. Іншими слова-
ми, якби банк вкладав усі 20000 грн на умовах проекту А, він отри-
мав би більший прибуток, ніж за проектом Б.

Цей метод використовують для ранжування проектів з різними
рівнями витрат. Прийнятнішим вважається проект з більшим зна-
ченням РІ.

Внутрішня норма дохідності. Цей показник свідчить про таку
ставку процента (норму дохідності), при якій значення NPV проек-
ту дорівнює нулю (табл. 8.1).

При прийнятті рішення про інвестування інвестор повинен ви-
бирати проекти з найбільшим значенням IRR і відмовлятися від
проектів, значення IRR яких менше від базової норми (норми при-
бутку за безризиковими активами).

( ) ( ) ,
FV 1PV FV FV PVF ,

1 1
n in ri i

= = = ⋅
+ +
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Зазвичай IRR розраховують методом ітераційного підбору значень
ставки процента при розрахунку NPV проекту. Шляхом підбору ставки
процента розраховують два варіанти:

NPV1 > 0 при і1;
NPV2 > 0 при і2.
Тоді

Приклад 8.5. Розглядаючи проект, початкові інвестиції в який станови-
тимуть 20000 грн, банк визначив, що за інших однакових умов цей проект
має характерні показники (див. таблицю).

Показник Значення

і1 = 10 % і2 = 13 %

Теперішня вартість (PV) 21219 19869
Чиста теперішня вартість (NPV) 21219 – 20000 = 12 1919869 – 20000 = –131

Тоді IRR = 10 % + [1219 : (1219 – (–131))] (13 % – 10 %) = 12,7 %.
Отже, якщо базова норма дохідності буде нижчою від 12,7 %, про-

ект прибутковий, і його можна прийняти.

Якщо інвестор має однакові щорічні чисті грошові надходження
(ануїтет), розрахунки значно спрощуються. Якщо при кількості пе-
ріодів n та ставці дохідності і фактор теперішньої вартості ануїтету
позначити PVFAn,i, а суму щорічних надходжень (ануїтет) А, мож-
на скласти таке рівняння:

Рік
Грошові
доходи,
грн.

Грошові
витрати,

грн.
Чисті грошові

надходження, грн.
Теперішня вартість

проекту (PV)

1-й 5000 4000 5000 – 4000 = 1000 1000 : (1 + 0,1)1 = 909,09
2-й 8000 3000 8000 – 3000 = 5000 5000 : (1 + 0,1)2 = 4132,23
3-й 12000 3000 12000 – 3000 = 9000 9000 : (1 + 0,1)3 = 6761,83

Разом 25000 10000 15000 11803,15
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Якщо відомо значення n, то за таблицею факторів теперішньої вартості
ануїтету можна визначити відповідне значення процентної ставки (ставки
дохідності).

Приклад 8.6. Початкові інвестиції у проект І становлять 10000 грн,
щорічні чисті грошові надходження (А) плануються в кінці року в сумі
4000 грн протягом чотирьох років (n). Базова ставка дохідності — 15 %.

Розрахуємо IRR проекту і визначимо, чи вигідно інвестувати кошти в
цей проект:

За таблицею факторів теперішньої вартості ануїтету постнуме-
рандо (у кінці року) знайдемо найближче до 2,5 значення фактора
при n = 4. Отже, процентна ставка дохідності проекту становить
22 %, що значно перевищує базову ставку.

Таким чином, проект прибутковий, і його доцільно фінансувати.
Очікувана чиста теперішня вартість. Цей показник дорівнює се-

редньому значенню варіантів чистих теперішніх вартостей чистих грошо-
вих потоків за проектом, зважених на ймовірність їх виникнення (див. табл.
8.1). Якщо значення ENPV додатне, проект можна приймати.

Приклад 8.7. Банк розглядає питання про можливість закупівлі нових
банкоматів на суму 20000 дол. Очікується, що термін їх використання ста-
новить 4 роки. Прийнятна ставка дохідності — 10 %.

Щорічний дохід оцінити точно неможливо. Прогнозні оцінки за
трьома варіантами — оптимістичним, нормальним і песимістичним
наведено в таблиці:

Показник
Значення за варіантами розвитку

оптимістичним нормальним песимістичним

Імовірність
виникнення
варіантів 0,2 0,7 0,1

NPV 5600 2300 – 1200

Розрахуємо очікувану чисту теперішню вартість проекту:
ENPV = 0,2 · 5600 + 0,7 · 2300 + 0,1· (–1200) = 2610 грн > 0

Отже, проект може бути прийнятий до фінансування.1
1 2 1

1 2

NPVIRR ( ).
NPV NPV

i i i= + −
−
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Аналіз чутливості. Для запобігання фінансовим втратам при оціню-
ванні інвестиційного проекту необхідно визначити, якою мірою запропоно-
ване рішення про вкладення коштів чутливе до зміни факторів, які на ньо-
го впливають.

Граничною точкою прийняття рішення про інвестиції є NPV = 0,
тобто якщо NPV > 0, проект доцільно прийняти, якщо NPV < 0,
проект приймати недоцільно.

Отже, аналіз чутливості — це метод визначення граничної вели-
чини, на яку може змінитися оцінюваний фактор проекту (за умови
незмінності інших факторів), щоб проект не став збитковим (щоб
NPV = 0). Якщо фактор зміниться значніше, проект стане невигід-
ним (NPV < 0).

За основу аналізу беруть формулу розрахунку NPV, на базі якої
спочатку розраховують початкове значення NPV, а потім макси-
мальне відхилення кожного фактора (за умови незмінності інших факторів)
від заданого рівня на таку величину, за якої NPV = 0 (табл. 8.2 складена за умо-
ви, що щорічні грошові доходи і грошові витрати рівновеликі, тобто для ануї-
тету). Відхилення розраховують в абсолютних величинах (граничне значен-
ня – базове (початково задане) значення) або у відносних (відхилення : базо-
ве значення).

Якщо грошові доходи і/або грошові витрати щороку різні, розрахунки
значно ускладнюються і потребують використання комп’ютерної техніки.

Варіантом аналізу чутливості є розрахунок і аналіз зміни NPV для про-
екту за умови, що кожний із факторів змінюється (збільшується або змен-
шується) на певну величину (наприклад, 10 %, 20 %) при незмінних усіх
інших факторах.

Література [1; 4; 8; 19; 66; 69; 71; 80; 94; 103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Об’єктами довгострокового інвестування не можуть бути:
А) будівництво нових підприємств;
Б ) організація випуску нової продукції;
В) ремонт приміщень підприємства;
Г ) технічне переозброєння підприємства.

2. До загальної класифікації інвестицій не входять такі інвестиції:

,

,

,

A

A

A

NPV PV I A PVF I 0;
A PVF I;
PVF I : A.

n i

n i

n i

= − = ⋅ − =
⋅ =

=

,OAPVF I : A 10000 : 4000 2,5.
n i

= = =
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А) капітальні;
Б ) фінансові;
В) під реінвестиції;
Г ) у виробництво.

3. До неформальних критеріїв оцінки інвестиційного проекту на-
лежать такі:

А) комерційна життєздатність проекту;
Б ) загальна сума інвестицій у проект;
В) наявність гарантії чи забезпечення платіжних зобов’язань

позичальника;
Г) тип інвестиційного проекту (нове будівництво, реконструк-

ція, модернізація тощо).

4. До динамічних методів оцінки ефективності інвестиційних
проектів не належать такі:

А) чиста теперішня вартість проекту;
Б ) дохідність інвестиції;
В) внутрішня норма дохідності;
Г ) індекс рентабельності інвестиції.

5. Період, протягом якого інвестиційній проект окупиться, нази-
вають:

А) терміном окупності;
Б ) індексом прибутковості;
В) чистою теперішньою вартістю;
Г ) строком життя проекту.

6. Дохідність інвестицій розраховують як відношення:
А) середньорічних чистих грошових надходжень від інвестиції

до середньої вартості вкладеного капіталу;
Б) середньорічного прибутку від інвестиції до суми початкових інвес-

тицій;
В) середньорічного прибутку від інвестиції до середньої вартості

вкладеного  капіталу;
Г ) середньорічного доходу від інвестиції до загальної вартості

вкладеного капіталу.

7. Виберіть хибне твердження:
А) динамічні методи базуються на часовій вартості грошей;
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Б) динамічні методи враховують зменшення з часом купівельної вар-
тості грошей, які беруть участь в інвестуванні;

В) динамічні методи базуються на принципах дисконтування;
Г ) динамічні методи враховують як грошові, так і негрошові

надходження та витрати.

8. Теперішню вартість чистих грошових надходжень визначають
так:

А) як суму теперішніх вартостей фінансових прибутків банку від про-
екту за всі роки його життя;

Б ) як суму чистих грошових надходжень від інвестицій, дискон-
тованих під ставку прийнятної для банку дохідності, за всі
роки життя проекту;

Таблиця 8.2

Фактор впливу Формула  розрахунку граничного Відхилення
значення фактора

Базова формула
,ANPV ( )PVF I,

n i
R C= − −

де R — щорічні грошові доходи;
C — щорічні грошові витрати

Граничне значення фактора — Х

Початкові інвестиції (І)

Грошові доходи (R)

Грошові витрати (С)

Термін дії проекту (n)

,

,

A

A

NPV ( )PVF X = 0
X = ( )PVF

n i

n i

R C
R C
= − −

− ( :%

I X I
I X I) I=

∆ = −
∆ −

,

,

A

A

NPV (X )PVF I = 0,
X = I : PVF

n i

n i

C
C

= − −

+ :%

X
(X )

R R
R R R=

∆ = −
∆ −

,

,

A

A

NPV ( X)PVF I = 0,
X = (I : PVF )

n i

n i

R
R
= − −

− :%

X ,
(X )

C C
C C C=

∆ = −
∆ −

,

,A

A : I

NPV ( )PVF I = 0,
PVF ( )

n i

n i
R C

R C
= − −

= − ( ) :%

X ,
X

n n
n n n=

∆ = −
∆ −

, ,

,A

A : I

NPV ( )PVF I = 0,
PVF ( )

n i

n i
R C

R C
= − −

= −
x
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Г) як суму теперішніх вартостей доходів банку від проекту за всі роки
його життя.

9. Інвестиційний проект доцільно прийняти, якщо:
А) NPV < 0;
Б ) NPV = 0;
В) NPV > 0;
Г ) NPV > 1.

10. Індекс прибутковості інвестицій розраховують за такою фор-
мулою:

А) PV – I;
Б ) NPV : I;
В) PV : I;
Г ) NPV – I.

11. Внутрішня норма дохідності — це така процентна ставка,
за якої:

А) NPV < 0;
Б ) NPV = 0;
В) NPV > 0;
Г ) NPV = max.

12. Очікувана чиста теперішня вартість дорівнює:
А) середньому значенню варіантів теперішніх вартостей чистих

грошових потоків за проектом;
Б ) чистій теперішній вартості середнього значення всіх можли-

вих варіантів грошових потоків за проектом;
В) середньому значенню варіантів теперішніх вартостей чистих

грошових потоків за проектом, зважених на ймовірність їх
виникнення;

Г ) середньому значенню варіантів чистих теперішніх вартостей
чистих грошових потоків  за проектом,  зважених на ймо-
вірність їх виникнення.

13. Аналіз чутливості передбачає:
А) визначення ймовірності виникнення ситуації, коли NPV = 0;
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Б) порівняння базового значення факторів з такими значеннями цих
факторів, за яких NPV проекту зменшиться до нуля;

В) порівняння базового значення фактора з таким значенням фак-
тора, при якому NPV проекту зменшиться до нуля (за умови,
що всі інші фактори, крім вибраного, не зміняться);

Г) визначення зміни прибутку від проекту, якщо певний фактор
зміниться на визначене значення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

8.1. Дані про інвестиційний проект наведено в таблиці.

Рік Грошові доходи, грн. Грошові витрати, грн.

1-й 15000 10000
2-й 20000 6000
3-й 25000 5000
4-й 30000 4000

Початкові інвестиції — 20000 грн.
Розрахувати період окупності проекту, якщо грошові доходи і

витрати за інвестицією здійснюватимуться:
1) у кінці кожного року;
2) у кінці кожного місяця року.

8.2. Банк розглядає пропозицію щодо закупівлі нового банків-
ського обладнання вартістю 40000 грн. Термін служби обладнан-
ня — 5 років. Щорічні доходи при його використанні становити-
муть 16000 грн. Для обслуговування обладнання прогнозні щорічні
витрати становитимуть 13000 грн, з яких:

• матеріали, електроенергія — 1000 грн;
• заробітна плата додатково найнятого працівника — 4000 грн;
• амортизація при рівномірному методі нарахування — 8000 грн.
Крім того, у перший рік необхідно буде додатково витратити на

налагодження обладнання та навчання працівника 1500 грн.
Розрахувати:
1) термін окупності проекту;
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2) термін окупності, скоригований на фактор дисконтування, якщо
відомо, що запланований банком рівень дохідності становить 8 %.

8.3. Початкові інвестиції у проект становлять 25000 грн і мають нульову
ліквідаційну вартість. Проект розрахований на 5 років. Очікувані щорічні
грошові доходи від проекту — 11000 грн. Банк застосовує рівномірний ме-
тод амортизації.

Розрахувати дохідність інвестицій (ROI). Пояснити сутність роз-
рахованого значення ROI.

8.4. Банк розглядає можливість вкладення коштів в інвестиційний про-
ект. Прогнозні дані за цим проектом наведено в таблиці.

Рік Грошові доходи, Грошові витрати, Амортизація,
 грн.  грн. грн.

1-й 25000  8000 15000
2-й 25000 4000 15000
3-й 25000  4000 15000
4-й 25000 4000 15000
5-й 25000 4000 15000
6-й 25000 4000 15000

Разом 160000 128000 90000

Початкові інвестиції — 100000 грн.
Ліквідаційна вартість — 10000 грн.
Розрахувати дохідність інвестицій (ROI).

8.5. За даними таблиці розрахувати теперішню вартість наступ-
них проектів, порівняти їх і зробити висновки. Норма дохідності
для обох проектів становить 12 %.

Рік
Проект А Проект Б (ануїтет)

Доходи, грн. Витрати, грн. Доходи, грн. Витрати, грн.

1-й 5000 6000 10000 3000
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2-й 7000 4000 10000 3000
3-й 12000 4000 10000 3000
4-й 20000 4000 10000 3000

8.6. Розрахувати NPV проектів А і Б, якщо відомо, що початкові інвес-
тиції для реалізації проекту А становлять 10000 грн, проекту Б — 20000 грн.

Визначити:
1) який проект можна прийняти до інвестування;
2) який з двох проектів вигідніший і чому.

8.7. Розрахувати чисту теперішню вартість проекту за такими
даними:

початкові інвестиції — 4000 грн;
річний прибуток від інвестицій — 40000 грн;
строк реалізації проекту — 5 років;
ліквідаційна вартість проекту — 5000 грн;
норма дохідності — 8 %.
Відомо також, що банк застосовує рівномірний метод нараху-

вання амортизації. Крім того, банк планує в кінці строку реалізації
проекту продати об’єкт інвестування за ліквідаційною вартістю і в
такий спосіб отримати додатковий дохід.

8.8. Банк розглядає два проекти, дані про які наведено в таблиці
(норма дохідності — 10 %).

Показник
Значення за проектами, грн.
А Б

Початкові інвестиції 45000 30000
Чисті грошові надходження за роками:

1-й 10000 10000
2-й 20000 10000
3-й 30000 10000
4-й 0 10000
5-й 0 10000

Розрахувати:
1) теперішню вартість проектів;
2) чисту теперішню вартість проектів;
3) індекс прибутковості проектів.
Визначити, у який із проектів вигідніше вкласти кошти.
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8.9. Розглядаючи проект, за яким початкові інвестиції становлять 65000
грн, банк розрахував, що за інших однакових умов цей проект характери-
зується такими показниками: при і1 = 8 % теперішня вартість PV = 72315
грн, при і2 = 12 %  PV = 61428 грн.

Розрахувати IRR проекту.

8.10. Початкові інвестиції у проекті становлять 27000 грн. Про-
гнозовані рівні грошових доходів і витрат за проектом наведено в
таблиці.

Рік Грошові доходи, грн. Грошові витрати, грн.

1-й 8000 2000
2-й 10000 1000
3-й 25000 1000

Розрахувати IRR проекту.
8.11. Початкові інвестиції у проект становлять 50000 грн, щорічні чисті

грошові надходження плануються в кінці року у сумі 17500 грн протягом 4
років. Базова ставка дохідності — 17 %.

Розрахувати IRR проекту і визначити, чи вигідно інвестувати
кошти в цей проект.

8.12. Початкові інвестиції у проект становлять 250000 грн,
щорічні грошові доходи і витрати плануються на початку року
протягом 5 років у таких сумах: доходи — 80000 грн, витрати —
20000 грн. Базова ставка дохідності — 12 %.

Розрахувати IRR проекту і визначити, чи вигідно інвестувати
кошти в цей проект.

8.13. Банк розглядає питання про можливість реалізації інвести-
ційного проекту з початковими інвестиціями в сумі 45000 грн. Очі-
кується, що строк інвестиції становитиме 5 років, прийнятна ставка
дохідності — 12 %. Щорічний дохід точно оцінити неможливо. Про-
гнозні оцінки за трьома варіантами — оптимістичним, нормальним
і песимістичним — наведено в таблиці.

Показник
Значення

за варіантами розвитку

оптимістичним нормальним песимістичним

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


271

Імовірність
виникнення
варіантів 0,2 0,65 0,15

NPV проекту 12000 5000 –3000

Розрахувати очікувану чисту теперішню вартість проекту і виз-
начити, чи доцільно прийняти проект до фінансування.

8.14. Банк розглядає питання про можливість реалізації інвести-
ційного проекту з початковими інвестиціями в сумі 60000 грн. Очі-
кується, що строк інвестиції становитиме 3 роки, прийнятна ставка
дохідності — 9 %. Щорічний дохід точно оцінити неможливо. Про-
гнозні оцінки за трьома варіантами —  оптимістичним, нормаль-
ним і песимістичним — наведено в таблиці.

Показник
Значення за варіантами розвитку

оптимістичним нормальним песимістичним

Імовірність
виникнення
варіантів 0,2 0,65 0,15

Грошові Доходи, Витрати, Доходи, Витрати, Доходи, Витрати,
потоки грн. грн. грн. грн. грн. грн.
за роками

1-й 35000 7000 20000 7000 10000 7000
2-й 35000 5000 25000 5000 15000 5000
3-й 35000 5000 30000 5000 20000 6000
4-й 35000 5000 35000 5000 25000 7000

Розрахувати очікувану чисту теперішню вартість проекту. Зро-
бити висновки щодо прийнятності проекту.

8.15. Проаналізувати чутливість проекту до зміни факторів за
такими даними:

початкові інвестиції — 1000 грн;
термін реалізації проекту — 3 роки;
щорічні грошові доходи* — 2000 грн;
щорічні грошові витрати* — 1500 грн;
норма дохідності — 10 %.
* Розрахунки за проектом здійснюються згідно з угодою один раз

у кінці кожного року.
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8.16*. Проаналізувати проект на основі визначення його NPV за такими
даними:

початкові інвестиції — 35000 грн;
термін реалізації проекту — 5 років;
щорічні грошові доходи* — 14000 грн;
щорічні грошові витрати* — 4000 грн;
норма дохідності — 9 %.
* Розрахунки за проектом здійснюються згідно з угодою один раз

на початку кожного року.
Підготувати інформацію про вплив на значення NPV зростання

або зменшення кожного фактора на 10 % (за умови, що всі інші
фактори залишаються незмінними). Зробити висновки за отрима-
ними результатами.

Розділ 9

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ
ПАПЕРАМИ

9.1. Місце і роль комерційних банків
на ринку цінних паперів. Операції банків
на фондовому ринку

Банки здійснюють прямі інвестиції й операції з цінними па-
перами відповідно до законодавства України про цінні папери та
інвестиційну діяльність на основі нормативно-правових актів
НБУ .

Банк має право здійснювати інвестиції на підставі письмового
дозволу НБУ, який надається за таких умов:

• рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам
НБУ, що підтверджується  незалежним аудитором;
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• банк не є об’єктом застосування заходів впливу;
• банком подано план, згідно з яким він здійснюватиме таку

діяльність, і цей план схвалений НБУ;
• НБУ дійшов висновку, що банк має достатні фінансові мож-

ливості й відповідних спеціалістів для здійснення такої діяль-
ності.

Банк має право здійснювати інвестиції без письмового дозволу
НБУ за таких умов:

• інвестиції в будь-яку юридичну особу не перевищують 5 %
регулятивного капіталу банку;

• юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, здійснює
діяльність тільки з надання фінансових послуг;

• регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам
для інвестицій, встановленим  нормативно-правовими акта-
ми НБУ.

Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство, установу,
статутом яких передбачена повна відповідальність його власників.

Пряма чи опосередкована участь банку в капіталі будь-якого підприєм-
ства, установи не повинна перевищувати 15 % капіталу банку. Сукупні
інвестиції банку не повинні перевищувати 60 % капіталу банку. Це обме-
ження не застосовується за таких умов:

• акції та інші цінні папери придбані банком у зв’язку з реа-
лізацією права заставодержателя, і банк не утримує їх більше
одного року;

• банком з метою створення фінансової холдингової групи
придбані акції, емітентом яких є інший банк;

• цінні папери перебувають у власності банку не більше одно-
го року, і він отримав їх у результаті андерайтингу.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів — це підприєм-
ницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомо-
гою цінних паперів та організаційного, інформаційного, технічно-
го й іншого обслуговування випуску обігу цінних паперів, що є, як
правило, виключним або переважним видом діяльності.

Комерційні банки можуть здійснювати операції з цінними па-
перами у трьох напрямах (рис. 9.1): пасивні; активні; позабалан-
сові.
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9.2. Пасивні операції банків із цінними
паперами: емісія власних цінних паперів

Комерційні банки України використовують емісію цінних па-
перів при створенні банку для розширення його операцій, а також
при формуванні ресурсів для своїх активних операцій.

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право
володіння або відносини позики, визначають відносини між осо-
бою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило,
виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також мож-
ливість передання грошових та інших прав, що випливають з цих
документів, іншим особам.

Банки України здійснюють емісію різних видів цінних паперів
(рис. 9.2).

За рахунок випуску простих та привілейованих акцій відбувається ут-
ворення капіталу комерційних банків, які мають статус акціонерного това-
риства.

Акція — це цінний папір без встановленого строку обігу, що за-
свідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товарис-
тва, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на
участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання
частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у роз-
поділі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред’явника; привілейованими
та простими.

Громадяни мають право бути власниками, як правило, іменних
акцій.

Обіг іменної акції фіксується у Книзі реєстрації акцій, що ве-
деться товариством. У цей документ вносяться відомості про кожну
іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання
акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.

У Книзі реєстрації акцій фіксується також загальна кількість
акцій на пред’явника.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одер-
жання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі май-
на акціонерного товариства в разі його ліквідації. Власники привілейованих
акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством,
якщо інше не передбачено його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатись із фіксованим у процентах до
їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Дивіденди вип-
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лачують у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного
товариством прибутку у відповідному році. Якщо прибуток відповідного
року недостатній, дивіденди
за привілейованими акціями виплачують за рахунок резервного
фонду.

Якщо розмір дивідендів, що сплачуються акціонерам, за про-
стими акціями перевищує розмір дивідендів за привілейованими ак-
ціями, власники останніх можуть отримати доплату до дивідендів,
виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути
випущені на суму понад 10 % статутного фонду акціонерного това-
риства. Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номі-
нальну вартість акцій.

Акція повинна містити такі реквізити:
• фірмову назву акціонерного товариства та його місцезнахо-

дження;
• назву цінного папера — “акція”;
• порядковий номер акції;
• дату випуску;
• вид акції;
• номінальну вартість;
• ім’я власника (для іменної акції);
• розмір статутного фонду акціонерного товариства на день

випуску акцій;
• кількість випущених акцій;
• строк виплати дивідендів;
• підпис голови правління акціонерного товариства або іншої

уповноваженої на це особи;
• печатку акціонерного товариства.
До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів.

Він повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на
виплату дивідендів; порядковий номер акції, за якою виплачуються
дивіденди; назву акціонерного товариства і рік виплати диві-
дендів.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства
(дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейо-
ваної акції), а також інші права, передбачені законодавством України і ста-
тутом акціонерного товариства.

Акція є неподільною. Якщо одна й та сама акція належить
кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і мо-
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ОПЕРАЦІЇ  БАНКІВ  З  ЦІННИМИ  ПАПЕРАМИ

Рис. 9.1. Операції банків з цінними паперами

Пасивні Емісія власних
цінних паперів

акцій

боргових зобов’язань

кредитні отримання ломбардних кредитів

репо-кредитування банку

Активні інвестиційні
(у цінні папери)

у портфелі цінних паперів

в асоційовані компанії

у дочірні компанії

кредитні кредитування під цінні папери

репо-кредитування

врахування векселів

дилерські торгівля цінними паперами
за власні кошти

комісійні консультації клієнтам

брокерські купівля-продаж цінних паперів
за дорученням клієнта

андеррайтинг первинний випуск і розміщення
цінних паперів іншого емітента

депозитарна
діяльність

розрахунково-клірингова діяльність

реєстраторська діяльність

послуги зберігача

управління портфелем

з векселями інкасація

доміциляція

авалювання

юридичні дії

Позабалан-
сові

брокерські
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Акція є неподільною. Якщо одна й та сама акція належить кільком осо-
бам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої
права через одного з них або через спільного представника.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного то-
вариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства.
Рішення про випуск акцій оформлюється протоколом.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється в розмірі
його статутного фонду або на всю вартість майна державного
підприємства (у разі перетворення його на акціонерне товариство).
Додатковий випуск акцій можливий за умови, що попередні ви-
пуски акцій були зареєстровані й усі раніше випущені акції пов-
ністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Забороняється випускати акції для покриття збитків, пов’язаних
з господарською діяльністю акціонерного товариства.

Акції оплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених ста-
тутом акціонерного товариства, також в іноземній валюті або шля-
хом передання майна. Незалежно від форми внесеного вкладу
вартість акції виражається у гривнях.

Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за
рахунок коштів, що надходять в їх розпорядження після сплати по-
датків і відсотків за банківський кредит.

ПАСИВНІ  ОПЕРАЦІЇ  БАНКІВ
З  ЦІННИМИ  ПАПЕРАМИ

Емісія цінних паперів власного боргу Отримання кредитів під цінні папери

Акції Боргові зобов’язання

облігації

ощадні (депозитні) сертифікати

векселі

Рис. 9.2. Пасивні операції банку з цінними паперами
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Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної
оплати їх вартості.

Банк може викуповувати в акціонера акції, що належать йому,
для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед працівників
банку або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або ану-
льовані протягом одного року. Протягом цього періоду розподіл
прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загаль-
них зборах акціонерів здійснюються без урахування придбаних ак-
ціонерним товариством власних акцій.

Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсум-
ками календарного року в порядку, передбаченому статутом ак-
ціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається в
його розпорядженні після сплати встановлених законодавством
податків, інших платежів у бюджет і відсотків за банківський кредит.

Усі випуски цінних паперів банками типу відкритого акціонерного това-
риства незалежно від розміру випуску та кількості інвесторів підлягають
державній реєстрації в Міністерстві фінансів України. У такий спосіб підви-
щується відповідальність банків-емітентів перед покупцями цінних паперів
і знижується ризик, пов’язаний з фінансовими зловживаннями та махінац-
іями.

Випуск простих акцій має такі переваги:
• отримання банком додаткових коштів у безстрокове користу-

вання;
• збільшення капіталу банку;
• збільшення обсягу активних операцій.
Якщо банк не має прибутку або він невеликий, він може не ви-

плачувати дивідендів акціонерам.
Випуск простих акцій має й певні недоліки:
• вони є дорогим джерелом, оскільки дивіденди виплачуються

з прибутку;
• розмір дивідендів, як правило, перевищує відсоток, що вип-

лачується кредиторам банку.
Випуск привілейованих акцій так само має певні переваги:
• збільшення капіталу банку, тобто розширення активних опе-

рацій;
• отримання банком коштів у безстрокове користування;
• відсутність загрози акціонерам щодо зменшення контролю

над банком.
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Випуск привілейованих акцій має й недоліки: вони, як і прості, є доро-
гим джерелом, оскільки дивіденди за ними вищі від дивідендів за простими
акціями.

Згідно з Базельськими рекомендаціями привілейовані акції нале-
жать до додаткового капіталу, а в Україні вони, перебуваючи у
складі статутного капіталу, належать до основного капіталу.

Для того щоб отримати право на первинну емісію акцій, заснов-
ники банку повинні сформувати на тимчасовому рахунку в НБУ
заявлену суму статутного капіталу не менше встановленого зако-
нодавством процента. Решта суми вноситься засновником протя-
гом року.

У разі повторних емісій акцій банк повинен дотримуватись пев-
них умов:

• не мати збитків протягом трьох останніх років (або з часу утворен-
ня);

• не мати санкцій з боку державних органів за порушення за-
конодавства;

• не мати простроченої заборгованості кредиторам банку і за-
боргованості до бюджету.

Для одержання дозволу на випуск акцій правління банку подає
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР) такі документи:

• заяву;
• копію рішення про реєстрацію банку в НБУ;
• нотаріально завірену копію статуту;
• список засновників;
• перелік усіх відділень, філій, представництв банку, які здійс-

нюватимуть операції з акціями;
• копію платіжного доручення про сплату податку за реєстра-

цію проспекту емісії.
Процедура випуску (емісії) акцій передбачає:
• прийняття  рішення про випуск акцій;
• підготовку проспекту з необхідною інформацією про випуск

акцій (розробляє правління банку, при первинній емісії —
засновники);

• державну реєстрацію випуску акцій і реєстрацію проспекту
емісії в ДКЦПФР;

• публікацію проспекту емісії в засобах масової інформації;
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• виготовлення акцій (сертифіката акцій), якщо емісія здійснюється в
документарній формі;

• організацію розповсюдження акцій (шляхом прямої підписки
або через фондову біржу);

• реєстрацію і публікацію результатів випуску акцій.
Облігація — це цінний папір, що засвідчує внесення її власни-

ком грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати
йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у
ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не перед-
бачено умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються
серед підприємств і громадян на добровільних засадах.

Емісія банківських облігацій має такі самі вимоги, як і емісія
акцій.

Комерційним банкам суворо заборонено випускати облігації для по-
повнення статутного капіталу та покриття збитків.

Облігації можуть випускатися:
• іменними і на пред’явника;
• процентними і безпроцентними (цільовими);
• такими, що вільно обертаються або мають обмежене коло

обігу.
Облігації можуть випускатись на суму, що не перевищує 25 %

статутного капіталу і тільки після повної оплати всіх раніше випу-
щених акцій.

Реалізуються облігації шляхом їх продажу за договорами або
обміну на раніше випущені облігації.

Дивіденди за облігаціями банків виплачуються за рахунок
коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати
інших обов’язкових платежів. У разі невиконання або несвоєчас-
ного виконання емітентом зобов’язання з виплати доходів за
відсотковими облігаціями, надання права придбання відповідних
товарів або послуг за безвідсотковими (цільовими) облігаціями
чи погашення зазначеної в облігації суми у визначений строк
відповідні суми стягуються примусово судом або арбітражним су-
дом.

Емісія облігацій має такі переваги:
• вони дешевші, ніж емісія акцій, оскільки виплата відсотків за-

раховується до витрат банку;
• порівняно з простими акціями не загрожують акціонерам у

частині зменшення контролю над банком;
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• порівняно з депозитними сертифікатами строк їх погашення чітко
визначений, що зручно для прогнозування ресурсів банку.

Недоліки емісії облігацій:
• платежі фіксовані й можуть припасти на несприятливий для

банку період;
• мають обмежений строк порівняно з акціями;
• необхідність створення резерву для сплати відсотків і пога-

шення облігацій.
Поширеною формою строкових вкладів є ощадні та депозитні

сертифікати — це письмове свідоцтво банку про депонування гро-
шових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після
закінчення встановленого строку депозиту і відсотків за ним.

Ощадні сертифікати видаються:
• строкові (під певний договірний відсоток на визначений строк) та до

запитання;
• іменні та на пред’явника.
Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчужен-

ня) іншим особам забороняється.
Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити:
• назву цінного папера — “ощадний сертифікат”;
• назву банку, що випустив сертифікат, і його місцезна-

ходження;
• порядковий номер сертифіката;
• дату випуску;
• суму депозиту;
• строк вилучення вкладу (для строкового сертифіката);
• назву або ім’я держателя сертифіката (для іменного сертифі-

ката ) ;
• підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи;
• печатку банку.
Дохід за ощадними сертифікатами виплачується при їх пред’яв-

ленні для оплати в банк, що їх випустив. Якщо власник сертифіка-
та вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифі-
катом раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується
знижений відсоток, рівень якого визначається на договірних умо-
вах при внесенні депозиту.

Ощадний сертифікат має певні переваги порівняно зі строковим
вкладом, адже в цьому разі існує можливість передання його третій
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клієнт отримує винагороду, якої він був би позбавлений у разі достроково-
го вилучення депозиту.

Депозитні сертифікати, як і облігації, є борговими зобов’язаннями, мо-
жуть випускатися банками будь-якої організаційної форми.

Деякі банки України випускають векселі. Випуск векселів мож-
ливий:

• для відстрочення боргів;
• для залучення коштів.
Найчастіше банки випускають прості векселі одноразово або се-

ріями. Розповсюджуються такі векселі з дисконтом.
Якщо векселі випускаються терміном за пред’явленням або на

певний строк від пред’явлення, вони розповсюджуються за номіна-
лом і за ними визначається процентна ставка доходу.

Випуск векселів не реєструється в ДКЦПФР. Якщо банки випускають
векселі як депозитні інструменти, то порядок їх одержання інвесторами
(вкладниками) такий, як і порядок одержання ощадних сертифікатів.

9.3. Активні операції банків з цінними
паперами

Активними є такі операції банків (див. рис. 9.1):
• інвестиційні;
• дилерські;
• кредитні;
• комісійні.
Для розгляду активних операцій банку із цінними паперами

вводиться поняття портфель цінних паперів — це сукупність прид-
баних банком цінних паперів, право на володіння, користування
та розпорядження якими належить банку та які згруповані за ти-
пами та призначенням.

Банківські портфелі цінних паперів класифікують залежно від
мети вкладень (рис. 9.3).

Класифікація цінних паперів і їх зарахування до торгового пор-
тфеля, портфеля цінних паперів на продаж або портфеля до пога-
шення визначається такими критеріями:

• наміром банку щодо групи цінних паперів, який свідчить про
початкове бажання банку на час їх придбання щодо на-
прямів їх подальшого використання;
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• спроможністю банку дотримуватися свого початкового наміру, що
передбачає наявність у банку реальної можливості виконувати свій
намір.

На спроможність банку впливають такі фактори:
• наявність ліквідних коштів;
• рівень достатності капіталу та платоспроможності;
• наявність ринку цінних паперів.
У класифікації цінних паперів спроможність банку є основним

чинником. Так, якщо банк має намір утримувати цінні папери до
настання строку їх погашення, але не має спроможності щодо цьо-
го, цінні папери зараховують до портфеля цінних паперів на про-
даж. Якщо ж банк має намір продати цінні папери, але не має для
цього реальної можливості, ці цінні папери зараховуються до порт-
феля цінних паперів на продаж.

Інвестиційні операції
Інвестиція — це господарська операція, яка передбачає при-дбання ос-

новних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних па-
перів в обмін на кошти чи майно.

Відмінності інвестицій від кредитів полягають у такому:
• позичка припускає використання коштів протягом відносно

короткого періоду з умовою повернення цієї позички або її
еквівалента. Інвестування передбачає вкладення коштів з
метою забезпечення надходження грошей тривалий період до
того, як вкладені кошти повернуться до власника;

• при банківському кредитуванні ініціатором угоди, як прави-
ло, є боржник, а при інвестуванні — банк, який намагається
купити активи на ринку;

• при кредитуванні банк часто є єдиним чи одним з небагатьох креди-
торів, тоді як при інвестуванні він є одним з багатьох інвесторів;

• кредитування пов’язане з особистими відносинами банку з пози-
чальником, а інвестування є знеособленою діяльністю.

Водночас кредитні та інвестиційні операції мають багато
спільного:

• зазначені операції найприбутковіші , тому й найризико-
ваніші;

• банки зобов’язані підтримувати оптимальну структуру своїх
активів і залежно від економічної ситуації змінювати її на ко-
ристь кредитів або інвестицій.

До основних цілей інвестицій у цінні папери належать такі:
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• забезпечення дохідності вкладень;
• безпека вкладень;
• захист від ризику інвестицій;
• забезпечення ліквідності банку.
Жодний цінний папір не відповідає одночасно всім цілям. У процесі

управління портфелем цінних паперів банк може досягти компромісу
між інвестиційними цілями або ж робити акцент на одній з них.

Банки розвинених країн найбільше доходів отримують від вкла-
день у державні цінні папери.

До основних належать такі види державних цінних паперів, які
обертаються нині в Україні:

• облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);
• казначейські векселі;
• депозитні сертифікати НБУ.
Державні облігації — це цінні папери, що засвідчують внесення

їх власниками коштів до бюджету і підтверджують зобов’язання
емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цінних па-
перів у передбачений у них строк з виплатою фіксованого доходу,
якщо інше не передбачено умовами випуску.

Умови випуску ОВДП затверджуються Постановою Кабінету
Міністрів України. Емітентом і гарантом своєчасного погашення є
Міністерство фінансів України, генеральним агентом з їх розпов-
сюдження і обслуговування — НБУ.

Облігації — це електронні записи на рахунках у системі елект-
ронного обігу цінних паперів, кожний випуск яких оформлюється
глобальним сертифікатом.

Перші ОВДП були випущені в 1995 р. з терміном погашення один рік і
виплатою доходів у розмірі 140 % річних. Другий випуск того самого року
здійснювався на терміни 90, 180, 270 днів і один рік з виплатою доходу в
розмірі 90 % річних. Обсяг випуску становив 1 трлн крб. В умовах нагро-
мадження провідними банками значних фінансових ресурсів і особливої
ризикованості (вони спрямовувалися на кредитування об’єктів господарсь-
кої діяльності) на цей вид цінних паперів був підвищений попит: макси-
мальна ціна аукціонного продажу перевищувала номінальну на 25 %.

Умови випуску ОВДП у 1996 р. були такі: номінальна вартість 100 млн
крб. для юридичних осіб і 10 млн крб. — для фізичних осіб на термін 91,
182, 273 дні та один рік зі щоквартальною виплатою доходу.
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Щороку умови випуску ОВДП удосконалювалися, а також було перед-
бачено випуск окремих облігацій внутрішньої державної ощадної позики,
а з 1999 р. здійснено випуск зовнішньої позики — єврооблігацій. У зв’язку
з азіатською і серпневою російською кризами, наслідки яких позначилися і
в Україні, у січні 1999 р. ОВДП в Україні було конвертовано на конверсійні
облігації внутрішньої державної позики (КОВДП) з погашенням у 2001–
2004 рр.

Існує кілька способів первинного розміщення боргових зобов’я-
зань держави:

• відкритий продаж — здійснюється певний період (від кількох
тижнів до кількох місяців), протягом якого цінні папери про-
даються всім бажаючим на рівних умовах, що опубліковані
раніше. При цьому емітент цінних паперів залучає до прода-

КЛАСИФІКАЦІЯ  БАНКІВСЬКИХ  ПОРТФЕЛІВ  ЦІННИХ  ПАПЕРІВ

Рис. 9.3. Класифікація портфелів цінних паперів банків

Торговий
портфель цінних

паперів

Боргові цінні папери та акції, придбані банком з метою
отримання прибутку від короткотермінових коливань
ринкової ціни

Цінні папери
в портфелі банку
до погашення

Боргові цінні папери, придбані з такою метою:
• для їх утримання до настання строку погашення (для
безстрокових цінних паперів — довічно);

• для отримання дивідендного доходу;
• для використання інших прав, які випливають з володіння
цінними паперами

Цінні папери, до яких не належать торгові й такі,
що утримуються до погашення:
• акції;
• інші цінні папери з нефіксованим прибутком;
• боргові цінні папери

Цінні папери
в портфелі банку

на продаж

Портфель
вкладень

в асоційовані
компанії

Довгострокові вкладення капіталу (акції, паї) банку
в асоційовані компанії, де банк володіє 20 % або більшою
частиною їх капіталів і на його частку виплачуються
дивіденди

Портфель
вкладень у дочірні

компанії

Вкладення капіталу в дочірні компанії, де банк володіє
50 % або більшою частиною капіталу
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жу не тільки центральний банк, а й інші банки та фінансові устано-
ви;

• індивідуальний продаж — уряд безпосередньо або через посеред-
ників проводить переговори з одним або кількома провідними інве-
сторами, визначаючи умови одержання державного кредиту під ви-
пуск боргових зобов’язань;

• аукціон (обраний в Україні) — потенційні покупці подають
державному агентові НБУ заявки, де зазначають обсяг
цінних паперів і умови їх придбання. Заявки можуть бути
двох типів: конкурентні (банки встановлюють кількість
ОВДП за фіксованими цінами) і неконкурентні (банки вста-
новлюють кількість ОВДП за середньозваженими цінами, які
встановлюються під час проведення аукціону). У день прове-
дення аукціону надіслані заявки відкриваються і формується аналі-
тична інформація про склад пропозицій щодо придбання ОВДП.
Аукціонний комітет ухвалює рішення щодо допущення заявок
банків до участі в аукціоні і характеризує можливі варіанти встанов-
лення ціни відсікання при продажу ОВДП та середньозваженої ціни
торгів, за якою задовольняються неконкурентні заявки.

У ціні відсікання (нижче якої конкурентні заявки не задовольняються)
враховуються:

• загальний обсяг реалізації облігацій;
• розрахункова дохідність облігацій;
• встановлена ставка рефінансування НБУ.
Банки допускають до торгів ОВДП за певних умов:
• наявності дозволу ДКЦПФР на здійснення діяльності з ви-

пуску та обігу цінних паперів;
• виконання встановлених економічних нормативів та задо-

вільного фінансового стану;
• наявності договору з НБУ як депозитарієм державних цінних

паперів про депозитарне обслуговування облігацій;
• наявності договору з клієнтами на придбання облігацій на

аукціоні та відкриття клієнтам рахунків у цінних паперах.
Після проведення аукціону НБУ надсилає банкам, заявки яких

задоволено, повідомлення про результати торгів та про не-
обхідність перерахувати кошти за придбані ОВДП.

Наступного дня після здійснення розрахунків за ОВДП НБУ
надає банку витяг з його рахунка в цінних паперах, що є підста-
вою для зарахування ОВДП на рахунки в цінних паперах їх влас-
ників у депозитаріях.
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Доходи за державними цінними паперами можуть виплачуватися в такі
способи:

• встановленням фіксованого процентного платежу;
• застосуванням плаваючої ставки доходу;
• використанням  ступінчастої процентної ставки (встанов-

люється кілька дат, після спливу яких власники цінних па-
перів можуть погасити їх або залишити на наступний період,
але ставка дохідності з часом постійно підвищується);

• індексуванням  номінальної вартості цінних паперів;
• реалізацією боргових зобов’язань зі знижкою (дисконтом)

проти їх номінальної вартості;
• проведенням виграшних позик.
Операції з ОВДП на вторинному ринку банки здійснюють як бро-

керські.
Казначейські векселі — це короткострокові цінні папери на

пред’явника, що випускаються Казначейством терміном до одного
року для ефективного касового виконання державного бюджету.

Депозитний сертифікат НБУ — один з монетарних інструментів
НБУ, який є його борговим зобов’язанням у бездокументарній
формі, що засвідчує розміщення в НБУ коштів інших банків та їх
право на отримання внесеної суми і процентів після спливу встанов-
леного строку.

Операції з розміщення сертифікатів НБУ здійснюються на до-
говірній основі виключно з банками, які уклали з НБУ угоди про
участь у депозитних аукціонах на відповідний рік.

До участі в аукціонах банки допускаються за таких умов:
• якщо вони не мають заборгованості за кредитами НБУ;
• забезпечують формування резерву для відшкодування мож-

ливих втрат за кредитними операціями;
• забезпечують своєчасне і в повному обсязі формування обо-

в’язкових резервів.
Перед проведенням аукціону оголошуються максимальна (міні-

мальна) сума заявки від банку, номінальна вартість сертифіката і
термін його дії (ці параметри залежать від ситуації, яка склалась на
грошово-кредитному ринку в період оголошення).

Платежі за сертифікатами здійснюються в національній валюті
безготівково.

Дилерські операції банків
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На вторинному ринку цінних паперів банки є дилерами, які здійснюють
купівлю-продаж цінних паперів за власний рахунок. При цьому розрізня-
ють два напрями діяльності:

1. Купівля-продаж власних цінних паперів, здебільшого акцій.
Основна мета цих операцій — підтримати їх ринковий курс, що

відбиває становище банку на ринку, його рентабельність і
надійність.

Банки в разі зниження курсу своїх акцій активно скуповують їх
на вторинному ринку, хоча часто зазнають при цьому значних
збитків. Навпаки, за різкого збільшення курсу власних акцій бан-
ки починають їх масово продавати, намагаючись стабілізувати
курс. У такий спосіб банк позбувається небажаних тенденцій руху
курсу акцій.

За допомогою купівлі-продажу власних акцій банк також може спрово-
кувати рух їх курсу в потрібному йому напрямку (так, масове скуповуван-
ня власних акцій зумовлює штучний рух їх курсу і створюється враження
стабільності банку).

Купівлею власних акцій банк може досягти й інших цілей: ско-
рочення виплати дивідендів; продаж акцій власним співробітникам
за пільговими цінами; зміна структури акціонерного капіталу (на-
приклад, зменшити кількість привілейованих акцій, замінивши їх
простими).

2. Дилерська (комерційна) діяльність банків з цінними паперами
інших емітентів.

Існують різні варіанти здійснення торговельної операції банком:
• банк епізодично виходить на ринок, де вирішує купити, про-

дати чи притримати цінні папери виходячи з довгострокової
оцінки їх дохідності;

• банк часто виходить на ринок, працюючи з постійним колом
контрагентів, використовує короткострокову кон’юнктуру
ринку;

• банк відповідає на будь-яке прохання з боку інших учас-
ників ринку про укладення з ними угоди купівлі-продажу,
оголошуючи попередню ціну, за якою він згодний у цей мо-
мент купити цінний папір, якщо контрагент захоче його про-
дати .

Торговельний прибуток банк одержує завдяки різниці між цінами
купівлі й продажу.
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При здійсненні операцій з цінними паперами на вторинному ринку
розрізняють такі етапи:

• укладення угоди (оформлюється договір купівлі-продажу
цінних паперів, що може укладатись безпосередньо між кон-
трагентами, але найчастіше їх укладають трейдери — пред-
ставники фондової біржі);

• звіряння параметрів укладеної угоди (контрагенти оформлю-
ють спеціальні перевірні документи (де конкретизуються всі
параметри угоди), обмінюються ними, звіряють свої облікові
документи з перевірними;

• кліринг передбачає такі процедури: аналіз підсумкових пере-
вірних документів на правильність і дійсність; обчислення
суми коштів, що підлягає переказу, і кількості цінних па-
перів, які повинні бути передані власникові (у цьому разі
дуже часто при розрахунках використовують взаємозалік);  оформ-
лення розрахункових документів, які передаються до розрахунково-
го центру);

• виконання угоди (здійснення платежу і передання цінних па-
перів).

9.4. Основи оцінювання цінних паперів
і їх дохідності

При з’ясуванні доцільності здійснення банком фінансових інвес-
тицій виконують фінансовий аналіз (аналогічно до оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів, але з урахуванням специфіки об’єктів
інвестування — цінних паперів).

Такий аналіз враховує принаймні дві взаємопов’язані характе-
ристики:

• оголошену поточну ринкову ціну (на базі якої формується
справедлива вартість цінного папера — сума, за якою може
бути здійснена його купівля або продаж між обізнаними, за-
інтересованими та незалежними сторонами);

• теперішню вартість майбутніх грошових потоків від цінного
папера (PV) або внутрішню вартість.

Названі характеристики змінюються в динаміці і з позиції кон-
кретного інвестора, а тому можуть не збігатися. Порівняно з
ціною, яка реально існує і об’єктивна в тому розумінні, що вона
оголошена і актив за нею рівнодосяжний будь-якому учаснику
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перішню вартість майбутніх грошових потоків від цінного папера — PV)
більшою мірою невизначена і суб’єктивна — кожний інвестор має власні
погляди на цей показник, спираючись на результати власного, суб’єктив-
ного, аналізу.

Найпоширенішою теорією такого аналізу є фундаменталь-
ний аналіз, який передбачає чотири рівнозначних дослідження
(рис. 9.4).

Перший етап — аналіз макроекономічної ситуації. Дає мож-
ливість оцінити, якою мірою загальна ситуація на ринку сприятли-
ва для інвестування; виявити чинники, що визначають загальну
ситуацію на ринку в короткостроковій і довгостроковій перспек-
тиві.

Другий етап — галузевий аналіз. Дає можливість визначити пріори-
тетність інвестування коштів.

Третій етап — аналіз фінансового стану компанії та перспектив
її розвитку. Дає можливість вибрати компанії, цінні папери яких
сприяють якнайкращій реалізації поставлених банком інвестицій-
них цілей.

Визначивши грошові потоки майбутніх періодів, які очікуються
від цінного папера, обчислюють його теперішню вартість, яку по-
рівнюють з поточною ринковою ціною. У результаті можливі три
ситуації:

• ринкова ціна > PV (або NPV = PV– ринкова ціна > 0). Це означає, що з
погляду інвестора цінний папір продається на цей момент за завище-
ною ціною. Отже, купувати його недоцільно;

• ринкова ціна < PV (або NPV < 0). Це означає, що цінний
папір недооцінений і його доцільно купувати.

• ринкова ціна = PV (або NPV = 0). Це означає, що ринкова
ціна повністю відбиває внутрішню вартість цінного папера,
і рішення про купівлю цінного папера залежить від того, які
операції з цим цінним папером банк має намір здійснювати.

Внутрішня вартість цінного папера в загальному вигляді розра-
ховується як сумарна теперішня вартість усіх грошових потоків, що
очікуються від цінного папера, тобто з використанням принципу
дисконтування:

ГПPV , 1,..., ,
(1 )

k
k k n

i
= =

+
∑ (9.1)
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де ГПk — грошовий потік від цінного папера в k-му періоді; і — прийнят-
на дохідність (яка вимагається або очікується); n — кількість періодів над-
ходження грошових потоків.

Підставивши у формулу (9.1) значення очікуваних надходжень
прийнятну дохідність і тривалість періоду прогнозування, можна
розрахувати внутрішню вартість будь-якого фінансового інстру-
мента (у тому числі кредитів і депозитів).

Оцінювання облігацій
Насамперед зауважимо, що зазвичай наводиться не ринкова

ціна облігації, а її курс (К) — процентне співвідношення ринкової
ціни облігації та номіналу:

K 100 %,P
N

= ⋅

де Р (price) — ринкова ціна облігації; N — номінал облігації.

Приклад 9.1. Облігація номіналом 1000 грн продається за курсом
85. Це означає, що ринкова ціна облігації становить 1000 грн ⋅ 0,85 =
= 850 грн.

Внутрішню вартість купонної облігації (за якою періодично
сплачується купонний дохід) у спрощеному вигляді розраховують
за формулою

,OA ,
1

PV PVF PVF ,
(1 ) (1 ) k i

n

k ik n
k

C N C N
i i=

= + = +
+ +

∑ (9.2)

де С — розмір купонної виплати; i — прийнятна норма дохідності
(у частках від одиниці); n — кількість періодів купонної виплати;

,OAPVF
k i —  фактор теперішньої вартості ануїтету постнумерандо

(оплата — у кінці року) — див. дод. 2; PVFk, i — фактор теперішньої
вартості — див. дод. 1.

У формулі (9.2) зроблено такі припущення:
• купонні виплати однакові в усі періоди;
• дохід (купон) сплачується через рівні проміжки часу;
• прийнятна ставка дохідності не змінюється протягом усього

терміну погашення облігації.
Зауважимо, що при оцінюванні облігацій як прийнятної норми

дохідності беруть безризикову дохідність (тобто дохідність держав-
них облігацій), яка відповідає періоду сплати купону.
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Приклад 9.2. Оцінимо облігацію номіналом 100 грн, купонною дохід-
ністю 12 %, строком погашення 4 роки, якщо безризикова дохідність ста-
новить 14 % (її зміна  в майбутні 4 роки не передбачається). Купон спла-
чується один раз на рік.

Купонний дохід за облігацією 100 грн ⋅ 0,12 = 12 грн.

Якщо при цьому ринкова вартість облігації становитиме, на-
приклад, 85 грн, вона буде недооціненою з позицій банку, і її вигідно
купувати.

ЕТАПИ  ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО  АНАЛІЗУ

Показники:
• динаміка виробництва;
• рівень економічної активності;
• споживання і накопичення;
• темпи інфляції;
• рівень зайнятості населення;
• рівень процентних ставок;
• стан державних фінансів;
• сальдо платіжного балансу

• Вивчення економічного циклу;
• класифікація галузей щодо рівня ділової
активності та за стадіями розвитку

• Оцінка фінансового стану на підставі
фінансової звітності, інформації ЗМІ,
досліджень спеціалізованих організацій;

• порівняння даних компанії з даними
аналогічних компаній галузі, із середніми
показниками галузі

Визначення:
• теперішньої вартості цінного папера;
• внутрішньої вартості цінного папера (PV)

Рис. 9.4. Етапи фундаментального аналізу доцільності вкладень
у цінні папери

Макроекономічний
аналіз1

2 Галузевий аналіз

3
Аналіз фінансового
стану і перспективи
розвитку підприємства

4 Прогнозування ціни
цінного папера
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За складніших умов використовують загальнішу формулу:

(9.3)

де Сk — грошові виплати за облігацією за k-й період; ik — прийнят-
на норма дохідності (у частках від одиниці) у k-му періоді; n —
кількість періодів грошових виплат.

При цьому номінал може сплачуватися в останній період або ча-
стинами протягом терміну дії облігації. Зауважимо, що у другому
випадку купонний дохід розраховують виходячи з невиплаченого
залишку номіналу.

Приклад 9.3. Банк оцінює облігацію з такими умовами випуску:
номінал — 1000 грн;
купонна дохідність — 10 %;
термін дії облігації — 5 років.
У кінці кожного року купон сплачується і погашається пропор-

ційна частка номіналу виходячи з кількості років дії облігації.
Грошові виплати за облігацією за роками наведено в таблиці.

Рік Частка номіналу, Купонний дохід, Сумарні грошові
що погашається, грн. грн. надходження

від облігації, грн.
1-й 1000 : 5 = 200 1000 ⋅ 0,1 = 100 300
2-й 200 (1000 – 200) ⋅ 0,1 = 80 280
3-й 200 (800 – 200) ⋅ 0,1 = 60 260
4-й 200 (600 – 200) ⋅ 0,1 = 40 240
5-й 200 (400 – 200) ⋅ 0,1 = 20 220

Разом 1000 300

Нехай безризикова дохідність становить 8 %, і її зміна протягом
наступних п’яти років не прогнозується. Тоді внутрішня вартість об-
лігації

2 3 4 5
300 280 260 240 220

PV
1 0,08 (1 0,08) (1 0,08) (1 0,08) (1 0,08)

300 0,92593 280 0,85734 260 0,79383 240 0,73503 220 0,68058

1050,36 грн.

( )
= + + + +

+ + + + +

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

=

=
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Якщо розглядається дисконтна облігація (за якою періодичних купонних
виплат немає), то грошовий потік складається з одного платежу наприкінці
строку дії облігації в сумі номіналу. Тоді внутрішню дохідність дисконтної
облігації визначають за формулою

( ) ,PV PVF .
1

n in
N N

i
= = ⋅

+

Приклад 9.4. Банк оцінює дисконтну облігацію зі строком пога-
шення 3 роки і номінальною вартістю 400 грн. Прийнятна норма дохід-
ності прогнозується незмінною протягом трьох років і дорівнює 15 %.
Отже, за таких умов облігації внутрішня вартість становитиме:

PV = 400 : (1 + 0,15)3 = 400 ⋅ 0,65752 = 263,01 грн.

Дохідність облігацій
Розрізняють такі види дохідності:
• купонну;
• поточну;
• до погашення.
Купонна дохідність (іN) визначається відносно номіналу і пока-

зує, який процент доходу нараховується щорічно власникові об-
лігації на інвестований ним капітал. Ця ставка (ставка купону)
встановлюється згідно з умовами випуску:

,N
Ci
N

=

де С — сума купону, що нараховується за кожний період; N — но-
мінал облігації.

Поточна дохідність визначає процент доходу, який щорічно от-
римує власник облігації, до поточної (ринкової) ціни облігації:

пот 100 %,Ci
P

= ⋅

де С — річний дохід (купон) за облігацією; Р — поточна (ринкова)
ціна облігації.

Приклад 9.5. Облігація  має такі характеристики: номінал —
1000 грн, курс — 85, купонна ставка — 15 % річних. Розрахуємо по-
точну дохідність.

Купон 1000 ⋅ 0,15  = 150 грн.
Ринкова ціна 1000 ⋅ 0,85 = 850 грн.

,
1 1

PV PVF ,
(1 )

n n
л

k k ik
k kл

C С
i= =

= =
+

∑ ∑

2 3 4
12 12 12 12

PV 94,17
1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14( ) ( ) ( ) ( )

= + + +
+ + + +

= грн.
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Поточна дохідність (1000 ⋅ 0,15) : (1000 ⋅ 0,85) ⋅ 100 % =
= 150 : 850 ⋅ 100 % = 17,65 %.

З прикладу 9.5 випливає, що поточна дохідність дорівнює про-
центному співвідношенню ставки купонної дохідності й курсу.

Дохідність до погашення (YTM — yield to maturity) — це така
ставка дисконтування, за якої теперішня вартість майбутніх гро-
шових потоків від облігації (включаючи суму погашення) дорівнює
ринковій ціні облігації на момент її купівлі. Дохідність до погашен-
ня за економічною суттю — внутрішня норма дохідності (IRR) або
ефективна ставка процента (іе). Математично дохідність до пога-
шення — це таке значення процента (іе), за якого виконується
рівність

Р = РV,
де Р — ринкова ціна на момент купівлі облігації; РV — внутрішня вартість
облігації.

Отже, дохідність до погашення купонної облігації в загальному
вигляді визначається з формули

де Сk — грошові виплати за облігацією за k-й період.
Якщо розглядати купонну облігацію з однаковою купонною

виплатою в усі періоди, що сплачується через рівні проміжки часу,
то дохідність до погашення розраховуватиметься з рівності

OA ,,
1 e e

P PV PVF PVF ,
(1 ) (1 )

n

k ik ik n
k

C N С N
i i=

= = + = +
+ +

∑

де С = N іN .
Внутрішня дохідність дисконтної облігації визначатиметься з

формули

,P PV PVF .
(1 ) n in

N N
i

= = =
+

Дохідність до погашення аналогічно з внутрішньою нормою до-
хідності (IRR) за інвестиційними  проектами розраховують методом
ітераційного підбору значень ефективної ставки процента при роз-
рахунку чистої теперішньої вартості проекту (NPV). У цьому разі
чисту теперішню вартість визначають так:
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NPV = PV – Р.
Шляхом підбору ставки процента розраховують два варіанти:
1) NPV1 >0 при іе1;
2) NPV2 <0 при іе2.
Тоді

1
e 1 2 1

1 2

NPVYTM ( ).
NPV NPV

i i i i= = + −
−

Приклад 9.6. Розрахуємо дохідність до погашення облігації номі-
налом 600 грн, купонною ставкою 10 % річних,  строком погашення
5 років і ринковою ціною 500 грн.

Купон 600 ⋅ 0,1 = 60 грн.
Розв’яжемо рівняння відносно іе:

5,OA 5,500 60 PVF 600 PVF .
i i= +

Для і1 = 12 %   NPV1 = 60 ⋅ 3,60478 + 600 ⋅ 0,56743 – 500  = 5,67448 грн.
Для і2 = 15 %   NPV1 = 60 ⋅ 3,35216 + 600 ⋅ 0,49718 – 500  = – 0,05624 грн.
Звідси іе = YTM = 12 % + [5,67448 : (5,67448 + 0,05624 ) ⋅  (15 % – 12 %)] ≈
≈ 14,97 %.

Розглянуті формули для оцінки вартості та дохідності облігацій
зведено в табл. 9.1.

Оцінювання акцій
Для оцінювання вартості акцій так само застосовують метод дисконту-

вання, який полягає у визначенні цієї вартості як сумарної теперішньої
вартості дивідендів (вони є грошовими потоками, що випливають від воло-
діння акціями).

Передбачається, що акція не має строку обігу, тобто є безстро-
ковою. Виходячи з такого припущення внутрішня вартість акції
становитиме

1
PV ,

(1 )
k k

k
k kk

d d
ii

∞

=
= =

+
∑

де dk — сума дивідендів за акцією у k-му періоді; іk — річна дохідність аль-
тернативних інвестицій з таким самим (або порівнюваним) ступенем ризи-
ку.

Якщо припустити, що сума виплати дивідендів залишатиметься
постійною (d), внутрішня вартість акції становитиме
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1
PV .

(1 )k
k

d d
ii

∞

=
= =

+
∑

Ситуація, коли сума дивідендів не змінюється, — майже неможливе
явище. Це може відбутися здебільшого за привілейованими акціями.

Приклад 9.7. Внутрішня вартість привілейованої акції номінальною
вартістю 100 грн, за якою передбачається виплата дивідендів у розмірі 9
% номіналу за умови рівня дохідності за альтернативними інвестиціями 14
% становитиме 100 · 0,09 : 0,14 = 64,29 грн.

Якщо припустити, що сума дивідендів, які сплачуються, зростає пост-
ійними темпами, а річна дохідність альтернативних інвестицій з таким са-
мим (або порівнюваним) ступенем ризику незмінна, то внутрішня вартість
акції становитиме

0

1

( ) (1 )PV ,
( )(1 )

k

k
k

d g d g
i gi

∞

=

+ +
= =

−+
∑

де d0 — сума дивідендів у перший рік; і — річна дохідність альтер-
нативних інвестицій з таким самим (або порівнюваним) ступенем
ризику; g — темп приросту дивідендів.

Приклад 9.8. Дивіденди за звичайною акцією за останній рік ста-
новили 4 грн. Передбачається , що темпи приросту дивідендів най-
ближчим часом не змінюватимуться і становитимуть 7 %. Якщо
дохідність за подібними акціями становить 14 %, то внутрішня
вартість акції

4 · (1 + 0,07) : (0,14 – 0,07) ≈ 61,14 грн.

Формула має сенс тільки при і > g.
Дохідність акцій
Внутрішня норма дохідності (IRR, або іе) розраховується як ставка дохі-

дності, для якої ринкова ціна акції дорівнює її внутрішній вартості:
Р = РV.

Для безстрокової акції в загальному вигляді внутрішня норма дохідності

e ,kdi
P

=

,
1 1

P PV PVF ,
(1 )

n n
k

k k ik
k kk

C С
i= =

= = =
+

∑ ∑
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Для акції з постійними дивідендами (d) внутрішня норма дохідності

e .di
P

=

Приклад 9.9. Внутрішня норма дохідності привілейованої акції
з ринковою ціною 90 грн, за якою передбачається  виплата дивідендів
у сумі 9 грн, становитиме 9 : 90 = 0,1, або 10 %.

Якщо припустити, що сума дивідендів зростає постійними тем-
пами, то внутрішня норма дохідності акції дорівнюватиме:

Таблиця 9.1
Формули для оцінки вартості та дохідності облігацій

Показник Формула  розрахунку Умовні позначення

1 2 3

Показники оцінки вартості облігацій

Внутрішня вартість
купонної облігації за
таких умов:
• купонні виплати
однакові в усі періоди;

• купон сплачується через
рівні проміжки часу;

• прийнятна ставка
дохідності не змінюється
протягом усього строку
погашення облігації

Загальна формула
внутрішньої вартості
купонної облігації

С — розмір купонної
виплати;
N — номінал облігації;
i — прийнятна норма
дохідності (у частках від
одиниці);
n — кількість періодів
купонної виплати;

OA ,
PVF

k i  — фактор
теперішньої вартості
ануїтету постнумерандо
(оплата — у кінці року) 
(див. дод. 2)

,PVFk i  — фактор теперіш-
ньої вартості (див. дод. 1)
Сk — грошові виплати за
облігацією за k-й період;
ik — прийнятна норма
дохідності (у частках від
одиниці)
у k-му періоді;
n — кількість періодів
грошових виплат;
PVFk, i  —  фактор теперіш-
ньої вартості (див. дод. 1)

1

OA ,,

( ) ( )1 1

PVF PVF

n

k nk

k ik i
N

C N
i i

C

=
∑ +

+

=
+ +

=

1

,
1

( ) ( )

PVF

1 1

n
k

k nk

n
k k i

k

C N
i i

C

=

=

∑ +

∑

=
+ +

=

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


299

0
e

(1 ) ,d gi g
P
+

= +

де d0 — сума дивідендів у перший рік.

Приклад 9.10. Для умов прикладу 9.8 (останні дивіденди за зви-
чайною акцією — 4 грн; темпи приросту дивідендів найближчим ча-
сом не змінюватимуться і становлять 7 %) припустимо, що ринкова
ціна акції — 50 грн, тоді внутрішня норма дохідності

[4 · (1 + 0,07) : 50] + 0,07 = 0,1556, або 15,56 %.

Закінчення табл. 9.1
1 2 3

N — номінал облігації;
i — прийнятна норма
дохідності (у частках від
одиниці);
n — кількість періодів років
дії облігації;
PVFn, i  —  фактор теперіш-
ньої вартості (див. дод. 1)

,PVF
1( ) n in N

N

i
=

+

Внутрішня вартість
дисконтної  облігації

Купонна дохідність

Поточна дохідність

Дохідність до погашення
(YTM, IRR, іе):

• купонна облігація

• дисконтна облігація

С — сума купону, що
нараховується за кожний
період;
N — номінал облігації

С — річний дохід (купон) за
облігацією;
Р — поточна (ринкова) ціна
облігації

Р — ринкова ціна на момент
купівлі облігації;
РV — внутрішня вартість
облігації

Сk — грошові виплати за
облігацією за k-й період;
ik — прийнятна норма
дохідності (у частках від
одиниці)
у k-му періоді;
n — кількість періодів
грошових виплат;
PVFk,i   — фактор теперішньої
вартості (див. дод. 1);
N — номінал облігації

Показники дохідності облігацій
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Розглянуті формули для оцінки вартості та дохідності акцій зводимо в
табл. 9.2.

9.5. Ризики фондового ринку і методи
управління ними

Інвестиційні операції, як і кредитні, дають основну частину до-
ходів банку, а тому є ризиковими. Банківським інвестиціям властиві
такі ризики: зовнішні, ринкові, формування інвестиційних порт-
фелів.

Зовнішні ризики поділяються на такі:
• політичні, спричинені нестійкою політично-економічною си-

туацією у країні;
• соціальні, пов’язані з нестійкою соціальною ситуацією.
Ринкові ризики поділяються на такі:
• кредитні — пов’язані з імовірністю того, що фінансові можли-

вості емітента знизяться так, що він виявиться неспроможним
виконати свої зобов’язання щодо сплати основного боргу та
доходів за цінними паперами;

• ліквідності — випливають з того, що за непередбачуваних
обставин на ринку цінних паперів або в економіці приваб-
ливість цінних паперів як об’єкта грошових вкладень може
бути частково втрачена, внаслідок чого їх продаж стане
можливий лише за умови великої знижки;

• процентні — пов’язані з тим, що зростання чи зниження про-
центних ставок негативно вплине на різницю між процент-
ними доходами та процентними витратами;

• інфляційні — ймовірність того, що при високій інфляції дохо-
ди інвесторів не зможуть перекривати швидке знецінення
вкладених інвестиційних коштів;

• відкличні — виникають для інвестора тоді, коли емітент від-
кликає свої відкличні цінні папери раніше, ніж інвестор отри-
має від них очікуваний дохід.

Ризики формування інвестиційного портфеля можуть очікувати
інвестора, якщо він бажатиме виконати всі цілі інвестування одно-
часно (досягти ліквідності, дохідності, безпечності вкладень,
збільшення капіталу).
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На практиці розрізняють кілька методів управління портфелями
цінних паперів з метою зменшення ризику втрат (рис. 9.5).

Основним методом є диверсифікація вкладень, коли капітал роз-
поділяється між великою кількістю цінних паперів. При цьому цінні
папери купуються різних видів, якості, з різними термінами погашення. За
допомогою диверсифікації неможливо повністю позбавитися ризику, але
можна його зменшити.

Політика короткострокового акцепту — найобережніший ме-
тод. Інвестиційний портфель банку повністю формується з коротко-
строкових цінних паперів (2–3 роки). Це підвищує банківську лік-
відність. Політика доцільна в період зростання процентних ставок.
Дохідність не розглядається як пріоритетна мета.

Політика “сходинок” (рівномірного розподілу коштів) — умож-
ливлює зменшення коливання доходів від цінних паперів і хоча не
дає великих доходів, гарантує відсутність значних втрат.

Політика довгострокового акцепту — протилежна політиці ко-
роткострокового акцепту. Прийнятна в період зниження ринкових
норм процента. На практиці відкрита переважно для великих банків, які ма-
ють доступ до ліквідних коштів.

Політика процентних очікувань (концепція переключення) — аг-
ресивна політика, здійснення якої пов’язано з прогнозуванням ди-
наміки процентних ставок і спекуляцією на цих змінах.

Політика “штанги” — найприйнятніша  для комерційних ба-
нків. Полягає в урівноваженні дохідності довгострокових ліквідних
інвестицій ліквідними короткостроковими вкладеннями . За бажан-
ням інвестора дає змогу переводити акцепт на різні інвестиційні цілі
чи балансувати між цими цілями.

Однак найсуттєвішими методами для банків є дотримання
економічного нормативу інвестування, який не повинен переви-
щувати 50 % власного капіталу банків, а також створення ре-
зерву для відшкодування можливих збитків від операцій з цінними
паперами.

Порядок формування спеціальних резервів під знецінення цінних
паперів у портфелі банку описано в Інструкції з бухгалтерського
обліку операцій з цінними паперами в банках України та Поло-
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Таблиця 9.2
Формули для оцінки вартості та дохідності акцій

Показник Формула  розрахунку Умовні позначення

Показники оцінки вартості акцій

Внутрішня вартість акції
в загальному вигляді

Внутрішня вартість акції
з постійними дивідендами

Внутрішня вартість акції
з постійним темпом
приросту дивідендів
та постійною ставкою
дохідності

Показники дохідності облігацій

dk — сума дивідендів
за акцією у k-му періоді;
іk — річна дохідність
альтернативних інвестицій
з таким самим (або порівню-
ваним) ступенем ризику

d — сума дивідендів за
акцією;
і — річна дохідність
альтернативних інвестицій з
таким самим (або порівнюва-
ним) ступенем ризику

d0 — сума дивідендів у
перший рік;
і — річна дохідність
альтернативних інвестицій
з таким самим (або порівню-
ваним) ступенем ризику;
g — темп приросту диві-
дендів

Внутрішня дохідність
акції (IRR, іе):

• з постійними дивіден-
дами

• з постійним
темпом приросту
дивідендів

Р — ринкова ціна акції;
dk — сума дивідендів
за акцією у k-му періоді

d — постійна сума диві-
дендів за акцією

d0 — сума дивідендів
у перший рік;
g — темп приросту диві-
дендів
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визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів
(рис. 9.6).

Банки зобов’язані розробити внутрішньобанківське положення про ме-
тодику оцінювання справедливої вартості цінних паперів (з урахуванням
подібних фінансових інструментів), порядок їх класифікації, розрахунку
суми очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери та визнан-
ня зменшення корисності цінних паперів з урахуванням фінансового стану
емітента (для векселів — визначеної банком особи з числа зобов’язаних за
векселем осіб, яка визначається за рішенням уповноваженого органу бан-
ку).

Згідно із зазначеними нормативними документами банки зобо-
в’язані визнавати зменшення корисності цінних паперів і відповід-
но формувати резерв у сумі перевищення балансової вартості прид-
баних цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування.

Банк формує резерв під цінні папери, що зараховуються до порт-
феля:

• на продаж, що обліковуються за собівартістю (боргові цінні
папери — амортизованою собівартістю);

• до погашення.
При цьому цінні папери переглядають щодо зменшення корис-

ності.
Не підлягають резервуванню цінні папери, які обліковуються:
• у торговому портфелі банку;
• у портфелі цінних паперів на продаж за справедливою вар-

тістю;
• як інвестиції в дочірні компанії;
• як інвестиції в асоційовані компанії (крім акцій бірж та депо-

зитаріїв); ці папери переглядають щодо зменшення корис-
ності один раз на рік за результатами оцінки річної фінансо-
вої звітності емітента.

Перші три групи цінних паперів не підлягають перегляду на
зменшення корисності.

Резерв під цінні папери формують у валюті номіналу цінних па-
перів.

Переоцінку цінних паперів, формування і коригування резерву
під активи у вигляді цінних паперів банки виконують за станом на
перше число місяця, наступного за звітним. Інвестиції в асоційовані
компанії переоцінюють у кінці року.
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Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що перебувають у
портфелях банку 15 робочих днів і довше.

Сума очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери
обчислюється для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом
і всі інші у портфелях банку на продаж та до погашення.

1. Для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом (у портфелі
банку на продаж) до розрахунку береться менша із сум:

• оцінна сума доходу інвестора від цінного папера, дисконто-
вана на 7 років з періодом дисконту один рік під поточну середньо-
зважену ставку міжбанківського кредитування (KIBOR) найтри-
валішого строку.

Ставка KIBOR (Kyiv Interbank Offer Rate) — це середньозваже-
на ставка міжбанківського кредитування, яку розраховує незалеж-

МЕТОДИ  УПРАВЛІННЯ  ПОРТФЕЛЯМИ  ЦІННИХ  ПАПЕРІВ
З  МЕТОЮ  ЗАХИСТУ  ВІД  РИЗИКІВ

Диверсифікація вкладень

Політика короткострокового акцепту

Політика “сходинок” (рівномірного розподілу коштів)

Політика довгострокового акцепту

Політика процентних очікувань

Політика “штанги”

Дотримання економічного нормативу інвестування

Створення резерву для відшкодування можливих збитків
від операцій з цінними паперами

Рис. 9.5. Методи управління портфелями цінних паперів
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не аналітичне агентство, має різні значення для кількох строків і доводить-
ся до відома банків НБУ як норма альтернативної дохідності інвестицій для
розрахунку збитків втрачених можливостей;

• або пропорційна частка участі інвестора в капіталі емітен-
та :

( )
7

1

ДOB min ;  K ,
1 n

n
r

d=

 
 =
 + 

∑∫

де ОВ — сума очікуваного відшкодування; Д — оцінна сума доходу цінно-
го папера за відповідний період (місяць, квартал, рік); d — ставка KIBOR;
n — кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал, рік); К — капітал ем-
ітента; r — пропорційна частка участі в капіталі емітента.

При цьому потрібно враховувати таке:
• оцінною сумою доходу вважається частка в середньому чис-

тому прибутку після оподаткування емітента за останні 5 років
(або за меншу кількість років, якщо з часу заснування емітента ми-
нуло менше 5 років), що пропорційна частці участі банку у статут-
ному фонді емітента;

• сума капіталу емітента розраховується так:
– для підприємств (небанківських установ) — це сукупні ак-
тиви мінус сукупні зобов’язання;
– для банків згідно з розрахунком нормативу регулятивного
капіталу (Н1), що визначений Інструкцією про порядок регу-
лювання діяльності банків в Україні;

• за відсутності інформації про емітента сума очікуваного
відшкодування дорівнює нулю.

2. Для всіх інших цінних паперів у портфелях банку на продаж
та до погашення до розрахунку береться оцінна сума доходу
(фіксованого або нефіксованого), дисконтована за кожний період
сплати такого доходу під відповідну за строком ставку KIBOR
(для цінних паперів у портфелі на продаж) або ставку дохідності за
відповідним борговим цінним папером у портфелі до погашення,
плюс номінальна вартість цінного папера, дисконтована  під відпо-
відну за строком ставку KIBOR:
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ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ
ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ОБ’ЄКТИ

Частина портфелю
цінних паперів
на продаж

Цінні папери,
що перебувають
у портфелі банку

15 і більше діб

Портфель цінних
паперів до погашення

АКЦІЇ

обліковуються за собівартістю
(Ціна придбання + Витрати
з придбання)

ОБЛІГАЦІЇ

обліковуються за амортизованою
собівартістю (Номінал + Дисконт
(– Премія) – Раніше сформовані
резерви)

Акції

Собівартість  –
– Раніше
сформовані
резерви

Облігації

Номінал +
+ Дисконт

(– Премія) –
– Раніше сформо-
вані резерви +
+ Нараховані

проценти

Балансова вартість Сума очікуваного  відшкодування–
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Умовні позначення розшифровуються
далі в тексті
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Акції Облігації

Процент коригування
(за класами емітента)
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×

Рис. 9.6. Загальна методика формування резерву за операціями
з цінними паперами

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


307

де n — кількість періодів (місяць, квартал, рік), що залишилися до погашен-
ня цінного папера; t — кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал,
рік); d — ставка KIBOR (для цінних паперів на продаж) або ставка дохід-
ності за відповідним борговим цінним папером (на інвестиції);  НВ — но-
мінальна вартість цінного папера.

При цьому слід ураховувати таке:
• якщо період виникнення грошового потоку перевищує

90 днів, то до розрахунку береться ставка KIBOR, що відпо-
відає строку 90 днів;

• наявність неамортизованої частини дисконту або премії за цінними
паперами, що придбані з дисконтом або премією, при визначенні
суми очікуваного відшкодування не враховують;

• в оцінний дохід пайових або безстрокових цінних паперів з нефіксо-
ваним доходом включається нарахований за минулі 12 календарних
місяців дохід, про що банк має документальне підтвердження (по-
відомлення емітента) незалежно від того, чи був цей дохід одержа-
ний. Однак не включається дохід, одержаний протягом останніх 12
місяців, який належить до попередніх звітних періодів;

• оскільки проміжні виплати доходу від дисконтних цінних паперів не
допускаються, то для дисконтних цінних паперів має використовува-
тися тільки друга частина формули — дисконт номіналу;

• банк має право самостійно вибирати фактор дисконту для цінних
паперів, номінал яких виражений в іноземній валюті; фактором дис-
конту рекомендується вважати середню запропоновану ставку
міжбанківського ринку валютних кредитів, регулярним учасником
якого є банк;

• у разі неодержання банком доходу від цінного папера за
будь-який з періодів або часткового чи повного непогашення
його номіналу банк має самостійно визначити реальну мож-
ливість одержання такого доходу в майбутньому і зарахува-
ти відповідний грошовий потік до відповідного періоду дис-
контування;

• у разі прийняття Господарським судом України рішення про
визнання емітента банкрутом або рішення уповноваженого
органу про ліквідацію емітента, а також за борговими цінни-
ми паперами, за якими платежі прострочені понад 90 днів,
сума очікуваного відшкодування дорівнює нулю.
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Суму очікуваного відшкодування слід також додатково відкоригувати
(скоротити) на фактор ризику емітента (табл. 9.3).

   Без урахування фактора ризику емітента сума очікуваного
відшкодування визначається для цінних паперів таких органів:

• державної влади;
• місцевого самоврядування, які мають офіційний кредитний

рейтинг не нижче інвестиційного класу.
Однак цінні папери органів державної влади можуть знецінюватися

внаслідок зміни ринкової ставки дохідності, і тому банк має право створю-
вати резерв у сумі перевищення балансової вартості таких цінних паперів
над сумою очікуваного відшкодування.

Органи місцевого самоврядування, які мають офіційний кредит-
ний рейтинг нижче інвестиційного класу, банки повинні зарахову-
вати до класу В, тобто сума очікуваного відшкодування їх цінних
паперів коригується на 20 %.

Клас емітента визначають на основі результатів аналізу якіс-
них та кількісних факторів оцінки емітента, що можливо лише за
наявності в банку регулярної фінансової (податкової) звітності емі-
тента. Відсутність такої звітності не дає змоги банку здійснити дос-
товірне фінансове оцінювання емітента і є підставою для автома-
тичного зарахування такого емітента до класу Д.

Емітент не може бути зарахований до будь-якого класу, якщо
показники його діяльності не відповідають принаймні половині пе-
релічених у табл. 9.4 показників відповідного класу.

Приклад 9.11. У портфелі цінних паперів банку на продаж
міститься група цінних паперів з такими даними: вид цінних па-
перів — прості акції; кількість — 100 шт.; номінал — 10 грн; частка
банку в капіталі емітента — 10 %; чистий прибуток емітента —
1500 грн; ставка KIBOR строком 90 днів — 16 %; визначений клас
емітента — В.

За попередній період за цими цінними паперами було сформовано
резерв у розмірі 275,81 грн.

Перший етап. Дохід, який належить банку, — 10 %, Д = 1500 ⋅ 0,1 =
= 150 грн.

Оцінна сума доходу
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Другий етап. Пропорційна частка участі емітента (10 %)
12000 ⋅ 0,1 = 1200.
Третій етап. Сума очікуваного відшкодування — найменша

з двох попередньо визначених сум: ОВ = ∫min (605,78; 1200) =
= 605,78 грн.

Четвертий етап. Через те що емітенту визначено клас В,
сума очікуваного відшкодування зменшується на 20 % (див. далі
по тексту), тобто в розрахунок береться 80 % ОВ : 605,78 ⋅ 0,8 =
= 484,63 грн.

П’ятий етап. Балансова вартість пакета цінних паперів (з ураху-
ванням раніше створеного резерву) 10 грн ⋅ 100 шт. – 275,81 грн =
= 724, 19 грн.

Шостий етап. Резерв становить 724,19 – 484,63 = 239,56 грн.

Приклад 9.12. Строкові боргові цінні папери з фіксованим дохо-
дом. У портфелі цінних паперів банку на продаж міститься група
цінних паперів з такими даними: вид цінного паперу — облігація;
кількість — 1 шт.; номінал — 1000 грн; ставка дохідності — 24 %
річних (2 % щомісяця); період, що лишився до погашення — 12 місяців;
період одержання доходу — один раз на місяць; ставка KIBOR стро-
ком 30 днів — 6 % річних ( 0,5 % щомісяця); ставка KIBOR строком
60 днів — 12 % річних (1 % щомісяця); ставка KIBOR строком 90 днів —
36% річних (3 % щомісяця); визначений клас емітента — А.

Перший етап. Дохід, який належить банку (2 %), Д = 1000 ⋅ 0,02 =
= 20 грн.

Оцінна сума доходу (d береться відповідно за строком)

7 8 9 10 11

12 12

20 20 20 20 20

1 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03

20 1000
901,57 грн.

1 0,03 1 0,03

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

+ + + + + +
+ + + + +

+ + =
+ +

Другий етап. Балансова вартість — 1000 грн.
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Таблиця 9.4
Визначення класу емітентів цінних паперів

Третій етап. Клас емітента А, за яким зменшення суми очікуваного
відшкодування становить нуль, тобто береться 901,57 грн.

Четвертий етап. Резерв становить 1000 – 901,57 = 98,43 грн.

9.6. Кредитні операції банків з цінними
паперами

Кредитні операції з цінними паперами можуть бути як активни-
ми, так і пасивними.

Ломбардний кредит
Розглянемо такі типи операцій з кредитування під заставу

цінних паперів:
• ломбардний кредит, який надається банку установою НБУ

(пасивні операції);

Таблиця 9.3
Додатковий процент коригування розрахункової справедливої вартості

груп цінних паперів

Клас емітента А Б В Г Д

Процент коригування 0 5 20 50 100

Клас емітентів

1
А — емітенти, щодо яких немає
жодних сумнівів з питань
своєчасності та повноти
погашення боргових цінних
паперів і сплати процентів
за ними, а також щодо стабіль-
ності дохідності пайових
цінних паперів

Показники

2
• Не менше 5 років з часу державної реєстрації;
• не менше одного року з часу останньої струк-
турної реорганізації, зміни у складі засновників
чи керівництва;

• наявність повністю позитивних аудиторських
висновків за останні 3 роки діяльності;

• наявність перспективного бізнес-плану;
• відсутність фактів несплати чи несвоєчасної
сплати нарахованих процентів за борговими
зобов’язаннями та користування кредитами;
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1

Б — емітенти, щодо здатності
яких до своєчасного та повного
погашення боргових цінних
паперів, сплати процентів,
 а також до стабільності
доходів від пайових цінних
паперів на час класифікації
офіційних претензій немає,
але певні внутрішні фактори
(передбачена реорганізація,
зміна профілю діяльності,
регіону роботи тощо) чи
зовнішні (загальний стан галузі
основної діяльності тощо)
не дають змоги зарахувати їх
до вищого класу

В — емітенти, до яких є
претензії щодо своєчасного та
повного пога-шення боргових
та пайових цінних паперів,
затримки сплати процентів,
а також значного скорочення
рівня дохідності пайових
цінних паперів

Г — емітенти, які не зможуть
у строк погасити боргові цінні
папери, а також емітенти, щодо
яких банк не може розрахову-
вати на повернення суми
внеску до статутного капіталу
в разі їх реорганізації

2

• прибуткова діяльність протягом останніх 3 років;
• розмір власного капіталу перевищує суму
статутного та резервного фондів

• Не менше 3 років з часу державної реєстрації;
• не менше одного року з часу останньої струк-
турної реорганізації, зміни в складі засновників
чи керівництва;

• наявність повністю позитивних аудиторських
висновків за попередній рік діяльності;

• наявність бізнес-плану;
• відсутність фактів несплати чи несвоєчасної
сплати нарахованих процентів за борговими
зобов’язаннями;

• прибуткова діяльність за попередній госпо-
дарський рік, але рівень прибутку порівняно з
минулими роками зменшується;

• сума капіталу перевищує суму статутного
фонду

• Менше 3 років з часу державної реєстрації;
• менше одного року з часу останньої структур-
ної реорганізації, зміни у складі засновників
чи керівництва;

• наявність повністю (або частково позитивного)
аудиторського висновку за останній рік
діяльності;

• наявність бізнес-плану чи проекту бізнес-плану;
• наявність фактів періодичного затримання
сплати відсотків за борговими зобов’язаннями
чи оголошених дивідендів;

• сума капіталу позитивна, але менша від
статутного фонду

• Менше одного року з часу державної реєст-
рації, останньої структурної реорганізації,
зміни в складі засновників чи керівництва;

• наявність частково (або повністю) негативного
аудиторського висновку або відсутність
аудиторського висновку;

• відсутність бізнес-плану;
• наявність фактів непогашення або несвоєчасно-
го погашення боргових цінних паперів;

Продовження табл. 9.4
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Закінчення табл. 9.4

1 2

Д — емітенти, подальше
інвестування яких неприпусти-
ме, а придбані боргові цінні
папери практично неможливо
погасити на час здійснення
класифікації (однак можна
буде погасити за рішенням
господарського суду або після
санації), або емітенти пайових
цінних паперів, за якими банк
може не тільки не повернути
свою частку у статутному
капіталі, а й бути правонаступ-
ником окремих боргових
зобов’язань

• наявність фактів несплати або несвоєчасної
сплати нарахованих процентів за борговими
зобов’язаннями;

• збиткова діяльність за попередній рік, негативні
фінансові результати поточного року;

• нестабільна динаміка показників на квартальні
дати, значення показників погіршуються;

• чітка тенденція до від’ємного розміру власного
капіталу на звітні дати

• Менше одного року з часу державної реєст-
рації, останньої структурної реорганізації, зміни
у складі засновників чи керівництва;

• наявність негативного аудиторського висновку
або відсутність такого висновку;

• відсутність бізнес-плану;
• наявність фактів непогашення або несвоєчасно-
го погашення боргових цінних паперів;

• наявність фактів несплати чи несвоєчасної
сплати нарахованих процентів за борговими
зобов’язаннями;

• емітента визнано банкрутом або проти нього
порушено справу про банкрутство чи кримі-
нальну справу;

• збиткова діяльність протягом останніх 3 років,
негативні фінансові результати протягом
поточного року;

• стабільно від’ємний розмір власного капіталу

• ломбардний кредит, який надається банком клієнту (активна опера-
ція).

Ломбардний кредит, який надається банку установою НБУ
Це один із способів рефінансування НБУ інших банків.
Право на отримання ломбардного кредиту мають банки, які ви-

конують певні умови:
• отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності, зане-

сені до Державної книги реєстрації банків, валютних бірж та
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інших фінансово-кредитних установ, працюють не менше одного
року;

• виконують встановлені НБУ економічні нормативи;
• виконують встановлені НБУ правила, своєчасно і в повному

обсязі надають звітність ТУ НБУ;
• виконують нормативи обов’язкових резервів;
• не мають простроченої заборгованості за кредитами НБУ та

процентами за ними.
У заставу ломбардного кредиту НБУ приймає:
• державні цінні папери, які відповідають певним вимогам (занесені

до ломбардного списку НБУ, обліковуються на балансі банку, до
них немає претензій, строк їх погашення не припадає на термін ко-
ристування кредитом);

• векселі інших банків.
Ломбардний кредит надається на термін до 30 днів за ломбард-

ною процентною ставкою, яка встановлюється залежно від ситуації
на грошово-кредитному ринку.

Заборгованість банку за ломбардним кредитом не повинна пе-
ревищувати 75 % вартості портфеля цінних паперів цього банку,
що надані в його забезпечення.

Ломбардний кредит, який надається банком клієнту
В умовах ринкової економіки більшість підприємств володіють

значною кількістю цінних паперів, які можуть бути використані для
забезпечення банківських кредитів. Кредити під заставу цінних па-
перів — зручна форма кредитних відносин, оскільки вони ґрунту-
ються на нескладній операції прийняття в заставу і визначенні вар-
тості цінних паперів. Витрати на зберігання такої застави незначні.
Доволі простою також є оцінка їх заставної вартості, яка зазвичай
визначається на фондовій біржі. Приймаючи в забезпечення кре-
диту цінні папери, банки повинні враховувати:

• якість цінних паперів, на яку впливає безліч факторів, що не
завжди можна врахувати в момент прийняття цих паперів у
заставу;

• ліквідність цінних паперів;
• характеристику емітента і вид цінних паперів, що ним еміто-

вані;
• ризики, характерні для цінних паперів.

12

12 11 1

2 3 4 5 6

Д HB 20 1000 20
OB

11 1 1 0,03 1 0,005
20 20 20 20 20

1 0,01 1 0,03 1 0,03 1 0,16 1 0,03

( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

n

t tt tdd d= =
= + = + = +∑ ∑

++ + + +

+ + + + + +
+ + + + +

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


314

Для одержання кредиту позичальник подає до банку заяву разом з
реєстром цінних паперів, які передаються в заставу. Якщо банк прийняв
рішення надати кредит, то укладаються кредитна угода і договір застави.

Розмір кредиту встановлюється у процентах до вартості застави на мо-
мент укладення кредитної угоди. Цей процент визначається за кожним ви-
дом цінних паперів і прямо пропорційно залежить від ліквідності цінних па-
перів: що вища ліквідність, то вищий і процент кредиту від вартості заста-
ви.

Так, сума кредиту під заставу цінних паперів така:
• під державні цінні папери — 90–95 % їх ринкової вартості;
• під комерційні векселі — до 80 % їх вартості;
• забезпечена акціями — 50–70 % їх вартості.
У разі зниження ринкової вартості цінних паперів зменшується

забезпечення, і боржник повинен або погасити частину боргу, або
надати додаткові забезпечення.

Дивіденди, які надходять від акцій, переданих у заставу, по-
винні перераховуватися на рахунок клієнта. Позичкові кошти не
повинні використовуватися на покупку нових цінних паперів.

Кредит під цінні папери погашається з регресією платежів: за
бажанням позичальника — достроково, на вимогу кредитора — з
попереднім повідомленням позичальника.

Операції репо
Операція репо — це дія з цінними паперами, коли складається

одна генеральна угода між учасниками ринку про продаж-купів-
лю на певний строк із зобов’язанням зворотної купівлі-продажу у
визначений строк на вимогу однієї зі сторін за заздалегідь обумов-
леною ціною. Види операцій репо наведено на рис. 9.7.

“Пряме” репо для першої сторони — це активна операція: на-
дання кредиту.

“Зворотне” репо для першої сторони — це пасивна операція: от-
римання депозиту.

Різниця між цінами продажу і зворотного викупу є процентним
доходом для того, хто купує цінні папери в першій частині угоди.
Ціна зворотного викупу складається з початкової ціни цінних па-
перів і процентів, що встановлені для цієї операції.

Місце виконання операцій репо — позабіржовий ринок, на яко-
му угоди укладаються на короткий строк і на великі суми.
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При здійсненні операцій репо між НБУ і банком використовуються
лише державні цінні папери. Такі операції можуть здійснюватися шляхом:

• безпосередньої домовленості з іншими банками;
• проведення тендера заявок банків на участь у цих операціях.
Банки можуть надавати кредити на основі угод репо і своїм

клієнтам, якщо вони володіють державними цінними паперами чи
паперами третіх осіб — емітентів.

У ціні, за якою банк купує цінний папір (Ц1), має враховува-
тись ризик, що клієнт не виконає другої частини угоди:

( )( )
( )

1 1
1

2 2

1 С 1 П К
Ц Н ,

1 С
і

і
+ −

=
+

де Н — номінальна ціна первинного продажу боргового зобов’язання;
С1 — строк цінного папера від його емісії до погашення; і1 — ставка про-
стих процентів, зазначена в борговому зобов’язанні; П — ставка податку
на операції з цінними паперами; К — коефіцієнт ризику, диверсифікований
за категоріями емітентів; С2 — строк цінного папера від його емісії до
купівлі банком за операцією репо; і2 — ставка простих процентів за банкі-
вський кредит.

Ціну зворотного продажу банком цінного папера (Ц2) визнача-
ють за формулою

3 2
2 1

СЦ Ц ,
1 П

і+
=

−
де С3 — строк від купівлі банком цінного папера до його зворотно-
го продажу.

Базуючись на такому розрахунку, банк, з одного боку, стра-
хується від ризику невиконання позичальником узятого на себе зо-
бов’язання зворотної купівлі цінного папера, а з іншого — не зави-
щує ставки кредитування, у такий спосіб заохочуючи клієнтів до
укладення угод репо.

9.7. Позабалансові операції комерційних банків
з цінними паперами

Комерційні банки можуть надавати послуги фінансового бро-
кера, депозитарію, незалежного реєстратора, гаранта, а також до-
вірчі, розрахунково-клірингові послуги. Часто ці послуги надають-
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отримує винагороду у вигляді комісії. Окрім комісії банк може стягувати
плату за обслуговування.

Банк як брокер
Банки виконують посередницькі функції за операціями з цінни-

ми паперами за рахунок і за дорученням клієнта. Але якщо дилер
діє від власного імені і купує цінні папери, то брокер діє від імені й
за рахунок клієнта.

Брокерські операції здійснюють на відповідних підставах — до-
говору комісії або договору-доручення.

Брокерські операції за договором комісії здійснюють за рахунок
клієнта, але від власного імені. Це є комісійна угода, яка може бути про-
стою комісією або комісією за участю банку.

При простій комісії укладають два види договорів:
• комісійний між банком (комісіонером) і клієнтом (комітентом);
• між комісіонером і третьою стороною угоди.
Перед укладенням комісійного договору на купівлю комітент пе-

рераховує на свій поточний рахунок відповідні кошти, а перед ук-
ладенням договору на продаж — блокує на рахунку депо подані
для реалізації цінні папери.

У разі комісії за участю банку останній продає цінні папери зі
свого портфеля або купує у свого клієнта цінні папери за рахунок
власних ресурсів з їх подальшим продажем.

Брокерські операції на підставі договору-доручення передба-
чають доручення клієнта банку купити чи продати цінні папери
від власного імені й за рахунок клієнта. Банк може придбати цінні
папери як у перших осіб, так і з власного портфеля.

Розрізняють такі види доручень:
• ринкове — за мінімально (купівля) чи максимально (продаж)

можливою ціною;
• з лімітованою сумою — при купівлі не вище цієї суми, при

продажу — не нижче;
• стоп-доручення — розпочати продаж/купівлю від вказаної

суми;
• стоп-лімітоване — об’єднує два попередніх види.
Депозитарна діяльність банків
Депозитарна діяльність банку — це діяльність зі зберігання та

обслуговування обігу цінних паперів за рахунками клієнтів у
цінних паперах та операцій емітентів з цінними паперами власного
випуску. Така діяльність охоплює кілька видів діяльності:
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ВИДИ ОПЕРАЦІЙ РЕПО

Це договір про купівлю однією
стороною цінних паперів із портфеля
іншої сторони з подальшим зобов’язан-
ням іншої сторони викупити  ці цінні
папери за обумовленою ціною на
обумовлену дату

Це договір про продаж однією сторо-
ною зі свого портфеля цінних паперів
іншій стороні з одночасним зобов’язан-
ням зворотного їх викупу за обумовле-
ною ціною на обумовлену дату

“зворотне”
репо

за типами “пряме”
репо

за термінами
дії

нічне
репо

Термін дії — один день. Процентна
ставка є фіксованою на весь термін
виконання операцій

відкрите
репо

Термін дії не обумовлюється. Кожна
сторона може вимагати виконання
операції в будь-який час, але з обов’яз-
ковим повідомленням про завершення
цієї угоди. Процентна ставка не
фіксована, а перераховується кожного
разу

строкове
репо

Термін операції чітко визначений.
Процентна ставка постійна протягом
усієї операції

за способами
збереження цінних

паперів

звичайне
репо

Цінні папери, які продані в першій
половині операції, одразу ж перерахо-
вуються покупцеві

довірче
репо

Цінні папери, які продані в першій
половині операції, залишаються у
продавця на зберіганні й обслугову-
ванні

Рис. 9.7. Види операцій репо
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• власне депозитарну діяльність — надання послуг щодо зберігання
цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та обслугову-
вання угод з цінними паперами;

• розрахунково-клірингову діяльність — послуги з визначення
взаємних зобов’язань щодо угод з цінними паперами та роз-
рахунків за ними;

• управління цінними паперами — діяльність, що здійснюється
від власного імені за винагороду на підставі відповідного до-
говору протягом визначеного терміну щодо управління пере-
даними у володіння цінними паперами, які належать на правах влас-
ності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією осо-
бою третіх осіб. Плата за ці послуги може бути фіксованою або
встановлюватись у відсотковому відношенні до отриманого доходу;

• реєстраторська діяльність — збирання, фіксація, обробка, збері-
гання та надання даних, що становлять систему реєстру власників
іменних цінних паперів, їх емітентів і власників, заміни сертифікатів
при зміні власника цінних паперів, інформування акціонерів про
діяльність акціонерного товариства.

Клієнтами банку як зберігача можуть бути як фізичні особи (ре-
зиденти і нерезиденти), так і юридичні (резиденти і нерезиденти).
Особливою категорією клієнтів зберігача є інвестиційні фонди і
фонди взаємного інвестування інвестиційних компаній.

Банки в ролі андерайтерів
Андерайтинг (передплата) — це діяльність, пов’язана з розміщен-

ням цінних паперів нового випуску серед інвесторів.
Банки можуть бути як консультантом, так і гарантом (андерай-

тером).
У функції консультанта входять:
• розробка з клієнтом бізнес-плану, де визначаються необхідна

для проекту сума інвестицій, види, строки розміщення та
вартість цінних паперів, які необхідно випустити;

• розрахунок терміну емісії (оптимальний для ринку);
• вибір ринкового сегменту для розміщення цінних паперів;
• підготовка  документів і здійснення процедура державної реє-

страції нового випуску.
Функції андерайтера полягають у такому.
Банки випускають для сторонніх емітентів їх цінні папери і пер-

винне розміщення цих паперів.
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Емісія передбачає три етапи:
• підготовчий;
• прийняття і викуп цінних паперів у емітента;
• розміщення цінних паперів серед інвесторів.
У підготовчий етап входять функції банку як консультанта,

реклама, а також укладення договору між емітентом і банком на
розміщення цінних паперів. У договорі обумовлюється зміст відпо-
відних операцій банку:

• повний викуп (андерайтинг) — банк-посередник викуповує за
власні кошти весь випуск цінних паперів, які переходять у його
власність. Папери, які він не зможе розмістити, залишаться у нього;

• частковий викуп (розміщення з гарантією викупу) — банк-посе-
редник спочатку викуповує частину випуску цінних паперів і розм-
іщує її серед інвесторів, але гарантує емітентові, що викупить ще не
розміщену частину випуску за власний рахунок;

• звичайне посередництво (розміщення без гарантії викупу) —
банк-посередник приймає випуск для його розміщення від
імені й за рахунок емітента і не зобов’язується викупити не-
розміщену частину випуску.

Розміщення цінних паперів стороннього емітента так само може
здійснюватись у кількох формах:

• приватне розміщення (реалізація цінних паперів на випущену
суму серед обмеженої кількості раніше відомих осіб баз публі-
чного оголошення, без рекламної компанії та без реєстрації
проспекту емісії).

• відкритий продаж (банк публікує і реєструє проспект емісії,
створює групу передплати):

• через відкриту передплату (банк приймає заявки від потен-
ційних інвесторів на розміщення цінних паперів за раніше
оголошеним курсом);

• через конкурентну передплату (банк здійснює конкурсну пе-
редплату, під час якої потенційні інвестори повинні внести
свої пропозиції щодо курсу передплати цінних паперів, на ос-
нові яких формується оптимальний курс);

• продаж цінних паперів через біржу (в обов’язки банку-посе-
редника входить також авансування емітента до надходжень
коштів за продані цінні папери, складання звітів про випуск,
публікація результатів передплати та ін.).
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Банки-посередники одержують відповідний дохід:
• комісійну винагороду — за розповсюдження цінних паперів з

гарантією або без гарантії викупу;
• прибуток — від повного викупу (визначається як різниця

між ціною продажу цінних паперів інвесторам і ціною купівлі
цих цінних паперів у емітента).

Така операція як видача гарантії на користь інших осіб-посеред-
ників, які розміщують цінні папери інших емітентів,  є своєрідним страху-
ванням ризиків посередників. Сутність гарантії полягає в тому, що гарант
зобов’язується придбати за фіксованим курсом цінні папери, якщо посе-
редник не зможе їх розмістити. Якщо ж банк-гарант розмістить ці цінні па-
пери, він розраховує на комісійну винагороду за свій ризик.

Література [1; 19; 28; 44; 48; 58; 66; 67; 71; 95; 101; 103; 108; 116; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначити, який вид діяльності банків з цінними паперами мож-
на зарахувати як до групи активних, так і до групи пасивних операцій:

А) консультаційну;
Б ) андерайтинг;
В) кредитну;
Г ) брокерську.

2 До типів андерайтингу не належать:
А) повний викуп;
Б ) розміщення з гарантією викупу;
В) звичайне посередництво;
Г ) реєстраторська діяльність.

3. Політику здійснення банком операцій з цінними паперами, за
якої загальний портфель цінних паперів банку складається з дохід-
них довгострокових інвестицій та ліквідних короткострокових
вкладень, називають політикою:

А) короткострокового акцепту;
Б ) “сходинок”;
В) процентних очікувань;
Г ) “штанги”.
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4. При оцінюванні цінних паперів з метою їх прийняття як заста-
ви при кредитуванні не враховують:

А) кількість цінних паперів;
Б ) якість цінних паперів;
В) котирування цінних паперів на фондовому ринку;
Г ) платоспроможність емітента цінних паперів.

5. Якщо в першій половині операції репо відбувається продаж
цінних паперів — це операція:

А) “прямого” репо;
Б ) “зворотного” репо;
В) відкритого репо;
Г ) довірчого репо.

6. До активних операцій банку з цінними паперами не належать:
А) емісійні;
Б ) кредитні;
В) дилерські;
Г ) комісійні.

7. Депозитарна діяльність банків з цінними паперами не включає:
А) реєстраторську діяльність;
Б ) послуги зберігача;
В) управління портфелями цінних паперів клієнта;
Г ) первинний випуск і розміщення цінних паперів іншого емі-

тента .

8. До боргових зобов’язань, які може емітувати банк, не нале-
жать:

А) привілейовані акції;
Б ) купонні облігації;
В) ощадні (депозитні) сертифікати;
Г ) векселі.

9. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових
коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну
вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з вип-
латою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами ви-
пуску), називають:

А) привілейованою акцією;
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Б) облігацією;
В) депозитним сертифікатом;
Г ) векселем.

10. Якщо банк купив цінний папір з метою отримання доходу від
короткострокових коливань його ринкової ціни, хоча його справедли-
ву вартість на цей момент достовірно оцінити неможливо, такий
цінний папір слід зарахувати до портфеля:

А) торгового;
Б ) на продаж;
В) до погашення;
Г ) інвестиційного.

11. Банк не здійснює інвестиційні операції з цінними паперами, які
належать до такого портфеля:

А) до погашення;
Б ) на продаж;
В) торгового;
Г) пайової участі.

12. Не підлягають перегляду на зменшення корисності цінні па-
пери з портфеля:

А) торгового ;
Б ) на продаж, якщо вони обліковуються за собівартістю;
В) до погашення;
Г ) інвестицій в асоційовані компанії.

13. При визначенні розміру резерву під зменшення корисності
суму очікуваного відшкодування за цінними паперами, емітент яких
зарахований до класу Б, слід додатково зменшити:

А) на 50 %;
Б ) 20 %;
В) 5 %;
Г ) 0 %.

14. Якщо банк здійснює купівлю-продаж цінних паперів за раху-
нок клієнта, але від власного імені, таку операцію називають:

А) дилерською;
Б ) брокерською  за угодою-дорученням;
В) брокерською за угодою комісії;
Г ) кліринговою.
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15. Торгівля цінними паперами за власні кошти — це:
А) брокерські операції;
Б ) дилерські операції;
В) інвестиційні операції;
Г) розрахунково-клірингова діяльність.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

9.1. Визначити дохід, який отримають власники привілейованих акцій
банку, якщо відомо, що їх номінальна вартість становить 20 грн, а дивіден-
ди — 15 %.

9.2. Зборами акціонерів банку оголошено дивіденди за простими акці-
ями в розмірі 10000 грн. Визначити дохід, який у розрахунку на одну акцію
отримає власник пакета 200 простих акцій номінальною вартістю 25 грн
кожна, якщо частка акціонера в капіталі банку становить 5 %.

9.3. Визначити поточну дохідність, якщо відомо, що номінал облігації
становить 250 грн, ринкова ціна — 300 грн, ставка купону — 10 %.

9.4*. Номінальна вартість облігації становить 100 грн, курс — 90 грн. За
умовами випуску передбачено виплату купона в сумі 5 грн щокварталу.

Розрахувати поточну дохідність облігації.

9.5. Розрахувати дохідність до погашення облігації за такими даними:
номінал — 500 грн; ставка купона — 10 %; ринкова ціна — 360 грн; термін
обігу облігації — 6 років.

9.6. Облігація номіналом 1000 грн. та строком погашення через 10 років
має ринкову ціну на цей момент 1050 грн. Проценти виплачуються кожні
півроку за ставкою 14 % річних. Розрахувати дохідність до погашення.

9.7. Ціна акції — 30 грн, річний дивіденд сплачується в сумі 5 грн.
Дохідність, що передбачається за такими вкладеннями, — 23 %. Розрахува-
ти внутрішню вартість акції.

9.8. Ринкова ціна акції — 30 грн. За акцією сплачено дивіденди в сумі 5
грн. Прогнозований темп приросту дивідендів — 5 %. Дохідність таких
інвестицій — 23 %.

Розрахувати:
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1) внутрішню вартість акції;
2) внутрішню норму дохідності.

9.9. Дивіденди на звичайні акції підвищились на 6 %. Найближ-
чими роками сподіваються на збереження цих темпів приросту. Ос-
танній річний дивіденд становив 2,50 грн на акцію. Ставка дохо-
ду — 12 %. Ринкова ціна акції — 22,08 грн.

Визначити:
1) внутрішню вартість звичайної акції;
2) внутрішню норму дохідності.

9.10. Визначити внутрішню норму дохідності звичайних акцій,
які на теперішній момент продаються за ціною 40 грн за акцію, за
умови, що дивідендів на одну акцію було сплачено 2,20 грн (перед-
бачається, що річні темпи приросту дивідендів, які сплачуються за
акцією, становитимуть 9 %).

9.11. Номінал облігації — 500 грн, ринкова ціна — 450 грн. Ви-
значити курс облігації.

9.12. Облігація номіналом 200 грн розміщується на 5 років з вип-
латою купона в розмірі 20 грн. Прийнятна норма дохідності для
банку за облігацією — 15 %.

Визначити:
1) внутрішню вартість облігації;
2) чи вигідно банку купувати цю облігацію, якщо її ринкова

ціна на цей момент становить 150 грн.

9.13*. Облігація має такі умови випуску: номінал — 100 грн;
термін обігу — 4 роки; передбачається поступове рівномірне щоріч-
не погашення номіналу; ставка купона — 12 %.

Необхідно:
1) розрахувати внутрішню вартість такої облігації, якщо прий-

нятна для банку ставка дохідності становить 15 %;
2) визначити, чи вигідно банку купувати цю облігацію, якщо

її поточна ринкова ціна становить 105 грн.

9.14. Розрахувати внутрішню вартість дисконтної облігації но-
міналом 500 грн і строком погашення 4 роки, якщо прийнятна нор-
ма дохідності становить 10 %.
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9.15. Розрахувати суму резерву для пакета цінних паперів за такими да-
ними: вид цінних паперів — прості акції; кількість — 100 шт.; номінал — 10
грн; частка банку в капіталі емітента — 10 %; чистий прибуток емітента —
2000 грн.; ставка KIBOR строком 90 днів — 18 %.

9.16. У портфелі цінних паперів банку на продаж міститься група
цінних паперів з такими даними: вид цінного папера — депозитний серти-
фікат; кількість — 1 шт.; номінал — 1000 грн; ставка дохідності — 24 %
річних (2 % щомісяця); період, що лишився до погашення — 2 місяця;
ставка KIBOR строком 30 днів — 24 % річних (2 % щомісяця); ставка
KIBOR 60 днів — 36 % річних (3 % щомісяця); визначений  клас емітента —
Б.

Визначити розмір резерву від зменшення корисності цінного па-
пера .
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Розділ 10

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

10.1. Операції банків з іноземною валютою
Банки можуть здійснювати валютні операції на підставі отриман-

ня від НБУ генеральної ліцензії. Ліцензію можуть отримати банки, які
задовольняють певні вимоги:

• є юридичними особами;
• існують та здійснюють свої операції на території України що-

найменше рік;
• розмір статутного капіталу і власних коштів задовольняє

вимогам, встановленим НБУ;
• мають відповідні технічні умови для здійснення валютних

операцій;
• мають у штаті кваліфікованих  фахівців.
Банк надає в ТУ НБУ такі необхідні документи:
• заяву;
• копію нотаріально завіреного статуту;
• перелік операцій з валютними цінностями;
• опис структури та підрозділів банку з переліком технічних за-

собів;
• довідку про керівників банку, які здійснюють нагляд за ва-

лютними операціями, та безпосередніх виконавців і копії їх
дипломів;

• баланс установи;
• річний звіт;
• письмове підтвердження трьох іноземних банків про згоду на

встановлення кореспондентських відносин.
Банк, який отримав генеральну ліцензію НБУ на здійснення ва-

лютних операцій, називають уповноваженим.
Валютні операції, які банк має право здійснювати на підставі

отриманої ліцензії, наведено на рис. 10.1.
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ОПЕРАЦІЇ  БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

Встановлення
кореспондентських відносин
з іноземними банками

Ведення валютних рахунків
клієнтів

Кореспондентські відносини типу А

Кореспондентські відносини типу Б

поточних;
розподільчих;
кредитних;
депозитних

резидентів,
нерезидентів

фізичних, юридичних
осіб

Рис. 10.1. Операції банків з іноземною валютою
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10.2. Встановлення кореспондентських відносин
з іноземними банками

Міжнародна банківська діяльність базується на кореспондентсь-
ких відносинах, які становлять основу для трансферту грошей, об-
міну валюти, фінансування міжнародної торгівлі.

Кореспондентом є банк (або фінансова установа), який пред-
ставляє в конкретному регіоні інтереси іншого банку за його раху-
нок і виконує його фінансові та комерційні доручення.

Міжнародні кореспондентські відносини — це договірні відноси-
ни між банками різних країн для здійснення платежів і розрахунків
за дорученням один одного.

Такі відносини встановлюються банками на підставі міжнарод-
ного кореспондентського договору — угоди між двома або кількома
банками про здійснення міжнародних кореспондентських відносин.

Практикуються такі угоди:
• строкові (з правом подовження);
• безстрокові.
При укладенні кореспондентського договору визначаються ва-

люта розрахунків, правила переказу коштів на рахунки у треті
країни, порядок поповнення рахунків та інші умови.

Операції банків за міжнародними розрахунками відображають-
ся на кореспондентських рахунках. Розрізняють такі кореспон-
дентські рахунки:

• ностро — рахунок, який банк відкриває у своєму іноземно-
му банку-кореспонденті й на якому обліковуються всі його
надходження  і видатки;

• лоро — рахунок, який відкривається у вітчизняному банку
на ім’я банку-кореспондента і на якому обліковуються всі
його надходження і видатки;

• востро — рахунок лоро третього банку, відкритий у банку-
кореспонденті для виконання операцій певної кредитної ус-
танови .

Рахунок ностро для одного банку буде рахунком лоро для іншого.
У кореспондентських відносинах вирізняють два типи кореспон-

дентів.
А-кореспонденти мають взаємні кореспондентські рахунки як на

одно-, так і на двосторонній основі (на рис. 10.2 — з позицій вітчиз-
няного банку).
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Б-кореспонденти не мають взаємних рахунків, хоча можуть
інтенсивно співробітничати (рис. 10.3). На відміну від кореспонден-
тських відносин типу А до виконання безпосередніх доручень залу-
чається третя сторона — банк, як правило, у країні, у валюті якої
має бути здійснена оплата.  У цьому разі обмін контрольними до-
кументами та особливі домовленості між банками-кореспондентами
(агентські угоди) становлять взаємне співробітництво  із зовнішньо-
торговельних операцій.

Доручення у євро і гривняхІНОЗЕМНИЙ БАНК-
КОРЕСПОНДЕНТ

ВІТЧИЗНЯНИЙ
БАНК

Доручення у гривнях і євроРахунок ностро
у євро для  вітчизняного

банку

Рахунок лоро у гривнях
для іноземного банку

Рис. 10.2. Кореспондентські відносини типу А

Рис. 10.3. Кореспондентські відносини типу Б

ТРЕТІЙ БАНК (США)

Рахунок в доларах США іноземного
банку-кореспондента

Рахунок в доларах США
вітчизняного банку

ІНОЗЕМНИЙ
БАНК-

КОРЕСПОНДЕНТ

ВІТЧИЗНЯНИЙ
БАНК

Агентська угода

еквівалент

Прямі доручення в доларах США

еквівалент

обмін документами обмін документами
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Зокрема, у Б-кореспондента доручення, що надійшли прямо, ви-
конуються негайно, і тому обов’язково має бути домовленість з тре-
тьою стороною про придбання необхідної грошової суми. Для цьо-
го банки часто взаємно відкривають кредитні лінії, які сприяють
діловим відносинам. Наприклад, третій банк, маючи рахунок іно-
земного банку-кореспондента з відповідною сумою, може відкрити
кредитну лінію вітчизняному банку.

При цьому якщо необхідна сума грошей для виконання дору-
чення вітчизняним банком перевищує суму кредиту, третій банк
може перерахувати вказану в дорученні суму без необхідного по-
криття (за домовленістю між банками необхідна сума буде перера-
хована пізніше). Це дає змогу негайно виконати доручення.

До домовленостей, які для партнера означають пільгу, належить
також взаємне підтвердження  акредитивів, взяття на себе поручи-
тельства тощо. Розміри пільг орієнтуються на надійність банку, а
також на обсяг його ділового обороту і обмежуються економічними
та політичними ризиками країни банку-кореспондента.

На практиці часто початкові кореспондентські відносини типу Б
з часом перетворюються на відносини типу А, що зумовлюється зро-
станням обігу та зміцненням довіри між банками-кореспондентами.

Окрім платіжних операцій через кореспондентську мережу відбу-
вається також обмін інформацією про відповідні країни, їх економіч-
ний і політичний стан; надається інформація про торговельні звичаї
і прийнятні  умови платежів у країнах, що необхідно враховувати
при перетинанні товарами кордонів.

10.3. Ведення валютних рахунків клієнтів
Розрізняють такі банківські рахунки в іноземній валюті:
• поточні, у тому числі карткові;
• розподільчі;
• кредитні;
• депозитні (вкладні).
Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається під-

приємству для здійснення розрахунків у межах чинного законо-
давства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при
здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством
України, і для погашення заборгованості за кредитами в іноземній
валюті.
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Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності (рези-
дентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної
особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначе-
ний для юридичних осіб — резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі
розрахунки:

• між юридичними особами — резидентами і юридичними осо-
бами — нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності за торговельними операціями;

• між юридичними особами — резидентами на території Украї-
ни за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;

• між юридичними особами — нерезидентами та юридични-
ми особами — резидентами через юридичних осіб — рези-
дентів, які є посередниками відповідно до договорів (кон-
трактів, угод), укладених згідно з чинним законодавством
України;

• інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного за-
конодавства України;

• операції на міжбанківському валютному ринку України;
• оплата товарів (робіт, послуг) з використанням  чеків і плас-

тикових карток.
До поточних неторговельних операцій належать такі розрахунки:
• виплата готівкової іноземної валюти та платіжними докумен-

тами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядження-
ми;

• здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та пла-
тіжними документами в іноземній валюті;

• виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластико-
вими картками фізичним особам (резидентам та нерезиден-
там);

• купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними
особами (резидентами та нерезидентами);

• виплата авторських гонорарів і платежів за користування
авторськими правами;

• перерахування коштів на проведення міжнародних виставок,
конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних
зустрічей;

• оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудови-
ми угодами (контрактами) працюють в Україні;
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• перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, ліку-
вання, патентування, сплату митних платежів, членських
внесків;

• платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, но-
таріальних, правоохоронних органів;

• виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кор-
дону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога
родичів тощо);

• переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, алі-
менти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

• інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не супере-
чать чинному законодавству України.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іно-
земній валюті відкриваються за згодою головного підприємства,
що має право використовувати іноземну валюту відповідно до
чинного законодавства України.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть зара-
ховуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані послу-
ги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а
також перераховані головним підприємством чи придбані на
міжбанківському валютному ринку України.

Виручка, одержана за товари (роботи, послуги) в іноземній ва-
люті після зарахування на поточний рахунок відокремленого
підрозділу протягом п‘яти робочих днів (включаючи день зара-
хування виручки на поточний рахунок відокремленого підрозділу)
перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної
особи — резидента (через розподільчий рахунок, відкритий упов-
новаженим банком для цієї юридичної особи).

Кошти з поточного рахунка відокремленого підрозділу (у межах
перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбан-
ківському валютному ринку України) можуть бути використані
відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно
із затвердженим кошторисом):

• на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх
працівників, а також для забезпечення експлуатаційних по-
треб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних
засобів під час їх перебування за межами України;

• на оплату праці працівників — нерезидентів, які згідно з ук-
ладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у
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зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких перед-
бачено в іноземній валюті;

• на придбання для власних потреб підрозділу обладнання,
меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерези-
дентами.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:
• фізичним особам — резидентам:

– громадянам України (без підтвердження  джерел поход-
ження коштів в іноземній валюті);

– іноземцям та особам без громадянства, які отримали по-
свідку на проживання в Україні (без підтвердження  джерел
походження коштів в іноземній валюті);

• фізичним особам — нерезидентам:
– іноземцям та особам без громадянства, які проживають в

Україні відповідно до візи, відкритої строком до одного року,
або документів, що підтверджують  законність їх перебування
на території України відповідно до вимог чинного законо-
давства (за наявності підтвердження  джерел походження іно-
земної валюти);

– громадянам України, які постійно проживають за кордо-
ном (за наявності відкритої візи строком до одного року або
документів, що підтверджують законність їх перебування на
території України відповідно до вимог чинного законодав-
ства та підтвердження  джерел походження іноземної валю-
ти).

Для відкриття поточного рахунка до банку подають пакет до-
кументів, визначених Інструкцією про відкриття банками рахунків
у національній та іноземній валюті № 527 та Положенням про від-
криття та функціонування в уповноважених банках України ра-
хунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та у гривнях
№ 118.

Закриття та переоформлення рахунків в іноземній валюті здій-
снюються із застосуванням відповідного порядку.

Поточні рахунки закриваються в установах банку:
• на підставі заяви власника рахунка;
• на підставі рішення органу, на який законом покладено фун-

кції з ліквідації або реорганізації підприємства;
• на підставі відповідного рішення суду або господарського

суду про ліквідацію підприємства;
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• на інших підставах, передбачених чинним законодавством
України або договором між установою банку та власником
рахунка.

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні опе-
рації за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове
списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перераху-
вання залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший
зазначений у заяві рахунок підприємства тощо). При цьому датою
закриття рахунка вважається наступний після здійснення остан-
ньої операції за цим рахунком день. Якщо на рахунку власника
немає залишку коштів, а заява подана банку в операційний час,
то датою закриття рахунка є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунка банк зобов’язаний видати клієнту до-
відку про закриття рахунка. Справа з юридичного оформлення ра-
хунка залишається в установі банку.

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимча-
сово припинені на підставі рішення державних податкових, судо-
вих, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено за-
конодавчими актами України. У разі тимчасового припинення опе-
рацій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання
повідомлення відповідного органу про відміну рішень про при-
пинення операцій на рахунках.

У разі закриття поточного або депозитного рахунка суб’єкта
підприємницької діяльності установа банку протягом трьох ро-
бочих днів повідомляє про це податковий орган. Повідомлення про
закриття рахунка надсилається електронною поштою НБУ з вико-
ристанням засобів захисту інформації НБУ.

Карткові рахунки в іноземній валюті відкриваються клієнтам
відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття та вико-
ристання рахунків у національній та іноземній валюті щодо від-
криття карткових рахунків у національній валюті на умовах до-
говору про відкриття карткового рахунка і здійснення операцій із
застосуванням платіжних карток.

Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то
картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про від-
криття карткового рахунка та отримання платіжної картки і дого-
вору. У заяві про відкриття карткового рахунка та отримання пла-
тіжної картки в разі потреби зазначають додаткові реквізити, вста-
новлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні
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для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіж-
ної картки.

Розподільчий рахунок призначений для попереднього зараху-
вання коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридич-
ної особи-резидента, і обов’язкового продажу цієї інвалюти на
міжбанківському валютному ринку України. Кошти, які були за-
раховані на розподільчий рахунок і не підлягають продажу на
міжбанківському валютному ринку України, розподіляються за
призначенням згідно з дорученням юридичної особи-резидента.

Підприємцям — фізичним особам-резидентам, які здійснюють
діяльність без створення юридичної особи, відкривають  розподіль-
чий рахунок за режимом, призначеним для юридичних осіб-рези-
дентів.

Кредитні рахунки в іноземній валюті відкривають особам, які
одержують кредит в іноземній валюті.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриває упов-
новажений банк резидент (юридичним особам, їх відокремленим
підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним осо-
бам — інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та
фізичним особам) на підставі укладеного депозитного договору між
власником рахунка і банком на встановлений строк під визначе-
ний договором відсоток.

Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній ва-
люті підприємствам, що використовують найману працю, за умови
подання ними копії документа про повідомлення органів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України щодо намірів платника стра-
хових внесків відкрити відповідні рахунки.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті фізичним особам
відкриваються на підставі договору за умови надання паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу.

10.4. Неторговельні (касові) операції банків
з іноземною валютою

Неторговельні операції з іноземною валютою на території Украї-
ни можуть здійснюватися різними способами:

• через валютні каси уповноважених банків;
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• обмінні пункти уповноважених банків;
• обмінні пункти, відкриті юридичними особами-резидентами,

що уклали з уповноваженими банками агентські угоди.
Уповноважені банки та агенти уповноважених банків реєстру-

ють пункти обміну іноземної валюти в ТУ НБУ, подавши при цьо-
му необхідні документи і за умови їх забезпеченості необхідними
технічними засобами (засоби для визначення справжності валют,
сертифікована комп’ютерна система або касовий апарат). Пункти
обміну уповноважених банків, що розташовуються за межами їх
операційних залів, та пункти обміну на агентських умовах підля-
гають обов’язковому патентуванню.

Неторговельні операції, що здійснюються на території України,
наведено в табл. 10.1.

Банк видає готівкову валюту з кас  в таких випадках:
• для відрядження;
• як авторські гонорари, оплата праці нерезидентів;
• за переказами з-за кордону;

Таблиця 10.1
Неторговельні операції банків з іноземною валютою

Види касових операцій
з іноземною валютою

Мають право здійснювати

обмінні
пункти на
агентських
умовах

обмінні
пункти

уповноваже-
них банків

валютні
каси уповно-
важених
банків

Купівля-продаж готівкової іноземної
валюти фізичним особам + + +

Обмін готівкової іноземної валюти однієї
держави на готівкову валюту іншої – + +

Обмін купюр однієї валюти – + +

Продаж і оплата дорожніх чеків
та платіжних карток – – +

Виплата іноземної валюти готівкою – – +

Прийняття іноземної валюти та платіж-
них документів на інкасо та експертизу,
для переказу за кордон – – +

Примітка: +(–) — операції, які мають право (не мають права) здійснювати зазна-
чені установи.
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• при списанні валюти з поточного валютного рахунка
клієнта.

Купівля-продаж іноземної валюти
При операціях купівлі-продажу іноземної валюти касири обмін-

ного пункту оформлюють бланки суворої звітності:
• довідку-сертифікат за формою № 377 (для нерезидента);
• квитанцію за формою № 377-А (для резидента).
Один примірник надається клієнтові на підтвердження факту

здійснення операції, другий залишається в документах дня.
Клієнт-нерезидент для здійснення купівлі-продажу іноземної ва-

люти повинен пред’явити касирові документ, який посвідчує його
особу. Фізична особа-нерезидент має право в разі залишку гри-
вень, які були одержані при обміні, здійснити зворотний обмін при
наданні першого примірника за формою № 377 у будь-якому пункті
України, але за курсом, встановленим  уповноваженим банком
(протягом 6 місяців).

При продажу іноземної валюти з клієнтів стягується збір до Пен-
сійного фонду України, що становить 1 % суми гривневого еквіва-
лента проданої інвалюти. При купівлі у клієнтів іноземної валюти
збір до Пенсійного фонду перераховує уповноважений банк (про-
тягом 2003 р. стягування цього збору тимчасово припинено).

Наприкінці дня в пунктах обміну валют оформляють реєстри
(окремо для купленої і проданої валюти за кожним видом), а також
Книгу реєстрів стягнення зборів до Пенсійного фонду України.

При здійсненні валютно-обмінних операцій з фізичними особами
через валютні каси банку їх оформлюють два працівники банку:
операціоніст і касир валютної каси.

Операціоніст оформляє валютні такі касові документи: при
купівлі банком валюти — прибутковий валютний ордер та видат-
ковий касовий ордер на національну валюту; при продажу бан-
ком валюти — прибутковий касовий ордер на національну валю-
ту, видатковий валютний ордер та прибутковий касовий ордер на
суму збору до Пенсійного фонду України (у двох примірниках).

Касир здійснює такі операції:
• роздруковує квитанцію на сплату збору до Пенсійного фон-

ду України;
• записує суму збору за операцією в Книгу реєстрів стягнення

зборів до Пенсійного фонду України;
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• підписує всі валютні касові документи;
• отримує (виплачує) іноземну валюту та гривні;
• видає клієнтові один з двох примірників прибуткового ва-

лютного ордера при купівлі іноземної валюти або прибутко-
вого касового ордера при продажу іноземної валюти.

Обмін готівкової іноземної валюти однієї держави на готівкову
валюту іншої.

Ці операції здійснюються тільки з вільно конвертованою валю-
тою із застосуванням крос-курсу — курсу обміну між двома інозем-
ними валютами. Крос-курс визначається через розрахунковий
курс гривні до відповідних валют на день здіснення операції:

Приклад 10.1. Курси іноземних валют до гривні на певну дату
такі:

USD/UAH = 5,28;
EUR/UAH = 5,70.
Тоді крос-курс USD/ EUR = 5,28 : 5,70 =  0,93 євро за 1 дол.

При здійсненні такої операції касир оформляє реєстр конверсії
іноземної валюти і видає клієнтові перший примірник за формою
№ 377-А.

Комісійну винагороду (яка не повинна перевищувати 2 % суми
іноземної валюти, що подається до обміну) уповноважені банки мо-
жуть отримувати як в іноземній, так і в національній валюті. Сума
комісійних зазначається у квитанції окремо.

Обмін купюр однієї валюти
На підтвердження  факту такої операції видається квитанція за

формою № 377-А і заповнюється реєстр обміну інвалюти.
Комісійна винагорода так само не повинна перевищувати 2 %

суми іноземної валюти і стягується в іноземній або в національній
валюті.

Продаж і оплата платіжних карток
Пластикова картка — це іменний грошовий оплатно-розрахун-

ковий документ, що дає право на придбання товарів (послуг) у
роздрібній торгівлі без оплати готівкою чи одержання готівки в
банках або банкоматах.

Крос-курс валюти
котирування              =
до базової валюти

Курс базової валюти до гривні
Курс валюти котирування до гривні

.
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В Україні впроваджена Національна система масових електрон-
них платежів, на основі якої обслуговуються платіжні картки
міжнародних платіжних систем — “Віза”, “Європей/Мастер Кард”,
“Американ-експрес” та ін.

Картки бувають дебетні та кредитні.
Продаж дебетної картки здійснюється на підставі таких доку-

ментів:
• паспорту фізичної особи;
• ідентифікаційного номера;
• спеціальної заяви;
• договору на видачу картки.
На картку шляхом ембосування (вдавлювання) наносять пріз-

вище та ім’я клієнта, номер і серію картки, термін її дії, захисний
символ. Власник картки проставляє на зворотному боці свій підпис
і одержує разом з карткою Правила користування карткою та
ПІН-код.

Готівка за пластиковою карткою виплачується як в іноземній,
так і в національній валюті (за бажанням клієнта). У першому ви-
падку банк купує іноземну валюту за комерційним курсом купівлі
цього банку.

У разі оплати готівкою пластикової картки касир виконує такі дії:
• ідентифікує картку, перевіряє термін її дії і підпис власника на

звороті картки;
• звіряє особу власника за паспортом;
• з’ясовує суму, яку клієнт бажає отримати;
• робить сліп (відтиск картки на імпринтері, який має форму

рахунка) і заповнює його у трьох примірниках;
• зв’язується телефоном з Центром авторизації для одержання

дозволу на видаткову операцію, записує код авторизації на
сліп;

• виплачує клієнту суму з вирахуванням комісійних банку.
У кінці дня заповнюється відповідний реєстр оплачених у вільно

конвертованій валюті пластикових карток у двох примірниках.
Розрахунки з банками-нерезидентами з відшкодування вида-

них авансів за картками міжнародних систем здійснюються через
головний банк.

Продаж і оплата дорожніх чеків
Дорожній чек — це грошове зобов’язання (наказ) видати зазна-

чену в чеку суму власникові, чий зразок підпису проставлено в до-
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рожньому чеку в момент його продажу. Лідером європейського
ринку дорожніх чеків є корпорація “Томас Кук”.

При продажу дорожніх чеків касир виконує такі дії:
• з’ясовує у клієнта, якого типу, в якій іноземній валюті, якого

номіналу, на яку загальну суму він бажає придбати дорожні
чеки;

• з’ясовує тип валюти, якою розраховуватиметься клієнт;
• оформляє у чотирьох примірниках Повідомлення-квитанцію

про продаж дорожніх чеків (Sales Advice);
• передає всі примірники Повідомлення-квитанції на підпис

клієнтові;
• отримує підпис власника на лицьовому боці кожного прид-

баного чека;
• отримує від клієнта кошти за виписані чеки та комісійну ви-

нагороду;
• повертає клієнтові чеки, останній примірник Повідомлення-

квитанції та інформаційне застереження.
Продаж чеків фіксується касиром у реєстрі проданих дорожніх

чеків.
При виплаті готівки за чеками касир діє так:
• перевіряє паспорт і відповідність зразка підпису клієнта на

дорожніх чеках його підпису в паспорті;
• перевіряє наявність характерних рис і захисних елементів до-

рожніх чеків, відсутність виправлень і написів на них;
• пропонує клієнтові у присутності касира поставити другий

підпис у відповідному місці;
• виплачує клієнтові суму з урахуванням комісійних і чек по-

гашає штампом “Оплачено”;
• оформляє реєстр оплачених дорожніх чеків.
Дорожні чеки виставляються банком на власні відділення за кор-

доном або на іноземні банки-кореспонденти.
Виплата іноземної валюти готівкою з поточного рахунка здій-

снюється в разі відрядження за кордон, на представницькі, експлу-
атаційні витрати на підставі таких документів:

• за заявою — юридичній особі-резиденту або представницт-
ву, юридичній особі-нерезиденту;

• за дорученням — фізичній особі.
Операціоніст отримує документи, оформляє видатковий валют-

ний ордер (або прибутковий у разі внесення готівки в касу), підпи-
сує його у осіб, які мають право контрольного підпису.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


343

Касир валютної каси перевіряє наявність підписів посадових осіб
уповноваженого банку, відповідність їх зразкам, підписує валютні
ордери, приймає чи видає готівку в іноземній валюті за такими ж
правилами, що і в національній валюті.

10.5. Конверсійні операції банків

Конверсійні операції — це угоди агентів валютного ринку з
купівлі-продажу (конверсії) певних сум грошей однієї країни на ва-
люту іншої країни за погодженим курсом на певну дату.

Цілями конверсійних операцій можуть бути такі:
• обмін валют при міжнародній торгівлі, здійсненні туризму,

інвестицій;
• спекулятивні операції;
• хеджування валютних ризиків.
Валютний ринок — це сукупність усіх конверсійних операцій,

розрахунки і надання в позичку іноземної валюти на певних умо-
вах .

Торгівля іноземною валютою на території України здійснюється
через уповноважені банки та інші фінансові установи, які одержа-
ли ліцензію НБУ на ці операції, виключно на міжбанківському ва-
лютному ринку. Суб’єкти цього ринку мають право купувати іно-
земну валюту для власних потреб та за дорученням клієнтів.

Для купівлі іноземної валюти приймаються заявки клієнтів (юри-
дичних і фізичних осіб), в яких вказується мета купівлі. До заявок
додаються копії документів про статус юридичної особи; обов’яз-
кові копії контрактів, що підтверджують суми та строки платежів;
вантажні митні декларації; довідки Державної податкової адмініст-
рації України, де резидент зареєстрований як платник податків;
інші документи.

Продаж уповноваженими банками іноземної валюти клієнтам
можливий лише за наявності необхідного еквівалента у гривнях на
їх поточних рахунках.

Уповноважені банки протягом трьох робочих днів з дня зараху-
вання коштів на розподільчі рахунки експортерів одержують від
них заявки на обов’язковий продаж іноземної валюти і викупову-
ють її (у разі ненадходження заявок здійснюють продаж у примусо-
вому порядку).
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Національна валюта, одержана від продажу іноземної валюти,
повинна бути зарахована на поточний рахунок клієнта протягом
двох робочих днів.

Куплена клієнтом іноземна валюта повинна бути використана
на зазначені в заявці цілі протягом п’яти банківських днів.

Поточні конверсійні операції становлять основну частину
міжнародних валютних операцій, в англійській мові вживається
термін Foreign Exchange Operations, скорочено — Forex, або FX.

До учасників ринку Forex належать:
• банки, що здійснюють основні операції за заявкою своїх

клієнтів — експортерів та імпортерів, інвестиційних фондів,
страхових компаній, хеджерів та спекулянтів. У комерційних
банках акумулюються кошти клієнтів, якими вони можуть
управляти, до того ж вони виконують операції й у своїх інте-
ресах за рахунок власних коштів;

• валютні біржі, центральні банки. Останні управляють рівнем
валютного курсу, виходячи на ринок із валютними резерва-
ми країни, тобто вдаються до інтервенції для підтримки ва-
лютної стратегії. Найістотніше на світовий валютний ринок
впливають центральні банки у США — Федеральна Резерв-
на система (United States Federal Reserve), у Німеччині —
Бундесбанк (Deutsche Bundesbank), у Японії — Банк Токіо
(Bank of Tokyo), у Великобританії — Банк Англії (Bank of
England). В Україні на курс національної валюти найістотні-
ше впливає НБУ;

• брокерські компанії або брокерські доми, що є посередниками
між величезною кількістю учасників ринку — комерційними
банками, інвестиційними  фондами, страховими компаніями,
дилінговими центрами і приватними інвесторами.

Серед валют ринку Forex основними є такі:
• USD (greenback) — долар США;
• GBP (cable) — англійський фунт стерлінгів;
• EUR — євро (міжнародна європейська валюта);
• CHF — швейцарський франк;
• JPY — японська єна;
• CAD — канадський долар;
• AUD — австралійський долар.
Конверсійні операції поділяють на дві групи:
• з негайною поставкою валюти або поточні — з датою валю-

тування сьогодні (today або скорочено tod), завтра (to-
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morrow або скорочено torn) та за два робочих банківських
дня (операції на умовах спот — spot);

• термінові валютні конверсійні операції — форварди, свопи,
ф’ючерси, опціони, опціони на ф’ючерси, свопціони.

Основою перелічених операцій є простіші фінансові інструменти,
на валютному ринку — конверсійні операції на умовах спот.

Поточні конверсійні операції
Валютні операції на умовах спот. Для банків та їх клієнтів —

міжнародних торговців, експортерів та імпортерів — дуже важливо
знати не тільки курс конвертації валют, а й дату, коли на їх раху-
нок зарахують куплені валютні гроші. При великих грошових обо-
ротах необхідно чітко контролювати свою ліквідність і платоспро-
можність. Тому в банківській практиці важливого значення набу-
ває “дата валютування” (value date) — дата виконання умов
угоди, тобто фізичного переміщення коштів. Датами валютування
валюти можуть бути тільки робочі дні.

У світовій практиці конверсійні операції між банками зазвичай
виконуються на другий робочий банківський день, тобто на умо-
вах спот (spot). Умови розрахунків спот необхідні для контрагентів
угоди для того, щоб протягом поточного і наступного днів зручно
було обробити необхідну документацію, оформити платіжні доку-
менти для виконання умов угоди.

Дата операції — це дата укладення угоди, коли продавець по-
годжується продати, а покупець придбати іноземну валюту. На
цю дату операції відображаються в бухгалтерському обліку, а та-
кож починається нарощування результату переоцінювання та ін-
ших доходів (видатків).

Приклад 10.2. Два банки в понеділок 05.02.01 уклали угоду про
конверсійну операцію на умовах спот. Тоді дата валютування при-
падає на середу 07.02.01. При здійсненні угоди в четвер 09.02.01 дата
валютування вже буде в понеділок 13.02.01. Дні 05.02.01 та 09.02.01
вважаються датами укладення угоди.

Усі основні валюти торгуються на умовах спот.
Існує також практика виконання конверсійних операцій з датою

валютування до споту — “сьогодні” (today) і “завтра” (tomorrow).
Це може бути пов’язано з інтересами клієнтів або з особливостями
торгівлі національними валютами різних країн.
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Основні торги за українською гривнею (UAH) або російським
рублем (RUR) до американського долара проводяться з датою
валютування tod. Пояснюється це тим, що і в Україні, і в Росії бан-
ки встигають підготувати всі платіжні документи і розрахуватися
національною валютою в день укладення угоди, а розрахунки в
доларах США американські банки починають здійснювати тоді,
коли в Європі вже вечір, тобто є реальний час для контрагентів
підготувати необхідні документи і відправити валюту.

Конверсійні операції з євро (EUR), англійським фунтом стер-
лінгів (GBP), швейцарським франком (CHF) до гривні українські
банки зазвичай виконують з датою валютування “завтра” (tom),
оскільки європейські банки починають працювати практично од-
ночасно з українськими банками і їм потрібен час для опрацювання
платіжних документів.

Для поточної конверсії долара в канадські долари (USD/CAD)
дата валютування буде завтрашнім днем, що обумовлено терито-
ріальною близькістю США і Канади.

Іноді на валютному ринку виникають відхилення від прийня-
тих правил визначення дати спот з різних причин. Це — святкові
дні у країні однієї з валют, технічні моменти, коли неможливо роз-
рахуватися в певний день. Тоді банки визначають дату спот на
перший робочий день, що є реальним розрахунковим днем для кон-
кретної пари валют.

Іноді банки не можуть виконати конверсійну операцію один з
одним на одну дату валютування (немає прямих відкритих кредит-
них ліній). Тоді угоду виконують з рознесеними датами валюту-
вання (split value date).

Приклад 10.3. Банк ААА продав швейцарські франки банку 777
за німецькі марки, але у нього немає з банком 777 кредитної лінії,
тобто банк ААА ризикує, що, відправивши швейцарські франки, він
не отримує німецьких марок. Тому сторони домовляються, що банк
777 розрахується  німецькими марками на умові спот, а банк ААА —
швейцарськими франками з датою валютування спот плюс один
день.

Поточним конверсійним операціям відповідає обмінний валют-
ний курс спот. Курси валют на спот ринку є базовими для розра-
хунку курсу всіх термінових угод — форвардів, свопів, ф’ючерсів,

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


347

опціонів. Цей курс — основа основ, тому що при зміні курсу спот
змінюється котирування угод з деривативами.

Валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї країни, ви-
ражена у грошових одиницях іншої країни. Ціни на вільному міжна-
родному валютному ринку визначаються виходячи з попиту і пропо-
зиції на певну валюту, у країнах з обмеженим ступенем конвертації
ціна національної валюти встановлюється центральним банком.

На валютному ринку валютні курси котируються з викорис-
танням двох сторін:

bid — це курс купівлі маркет-мейкером базової валюти (курс
продажу валюти котирування);

offer — це курс продажу маркет-мейкером базової валюти (курс
купівлі валюти котирування).

Як правило, котирування має такий вигляд:
Котирування маркет-мейкера = bid/offer,
USD / EUR = 0,9956 (bid)/0,9960 (offer)

або EUR/USD = 0,99 56/60.
Слід пам’ятати, що в котируванні сторона bid завжди менша від

сторони offer.
Термінові валютні конверсійні операції
Форвардний контракт — це угода між банком та клієнтом про

купівлю або продаж певної кількості іноземної валюти у встановле-
ний строк (або протягом встановленого періоду) за курсом, який
визначається в момент укладення угоди.

Укладення форвардних угод — послуга, яку надає комерційний
банк своїм клієнтам — експортерам та імпортерам, які здійснюють
платежі або отримують кошти в іноземній валюті та бажають захи-
ститися від валютного ризику.

Цей вид послуг з‘явився порівняно недавно (банки почали ви-
користовувати такий тип фінансових похідних інструментів на по-
чатку 80-х років), але вони набули значного поширення в усьому
світі завдяки зручності.

Форвардні угоди є угодами типу ОТС (over-the-counter), тобто
позабіржовими угодами, які не мають чіткої стандартизації щодо
суми, строків виконання тощо. Вони можуть укладатися на будь-
який термін — від одного тижня до 5 років, але найліквіднішими є
контракти терміном дії до одного року. Зазвичай банк дає котиру-
вання форвардних курсів на так звані стандартні дати: один тиж-
день; два тижні; один, два, три, шість, дванадцять місяців.
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Проте більшість угод укладається на один, три або шість місяців.
У міжнародній торгівлі часто дата платежу віддалена від дати

укладення угоди на строк, що не збігається зі стандартними термі-
нами укладення форвардних угод, наприклад на 45 або 98 днів.
Такі угоди називають угодами на ламану дату (broken date). Термін
виконання такої угоди лежить між двома стандартними терміна-
ми — так званими коротким та довгим періодами. Саме на базі
форвардних пунктів двох найближчих стандартних дат і розрахо-
вується премія/дисконт на ламану дату. У таких випадках курсова
різниця двох найближчих дат ділиться на кількість днів між ними, а
результат помножується на кількість днів між ламаною датою та
довгим періодом. Одержане число віднімається від форвардних
пунктів довгого періоду.

Хоча форвардний контракт обов’язковий для виконання, банк
не має твердої гарантії виконання клієнтом своїх зобов’язань, тому
форвардні контракти пов’язані з певним ризиком:

• для банку — це ризик, що клієнт може відмовитися або буде
не в змозі виконати форвардний контракт;

• для клієнта — це ризик, що він не матиме достатньо коштів
для виконання угоди (адже форвардні угоди обов’язкові для
виконання).

Як правило, банк вимагає від клієнта підтримувати на своєму
розрахунковому рахунку в банку постійний залишок коштів об-
сягом не менше 5–20 % суми контракту, що дає змогу в разі немож-
ливості виконання клієнтом зобов’язань за форвардною угодою
закрити її за допомогою ринку спот.

За умовами виконання розрізняють такі форвардні контракти:
• фіксовані (fixed forward) — це контракти, дата виконання

яких твердо обумовлена банком та клієнтом і не може бути
змінена (крім випадків, коли дата валютування припадає на
вихідний або святковий день). Такі контракти укладаються,
коли клієнту відома точна дата платежу за експортною чи
імпортною угодою;

• з правом вибору, або форвардний опціон (option forward) — це
контракт, який дає клієнту право купити або продати іно-
земну валюту в будь-який день між двома датами, за-
значеними в контракті. Проте клієнт не може уникнути вико-
нання контракту: операція щодо здійснення купівлі/продажу
валюти обов’язково має бути здійснена не пізніше дня закін-
чення контракту.
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Якщо клієнт не може виконати своїх зобов’язань за форвардною
угодою (платіж за зовнішньоторговельною  операцією, що лежить в
основі укладення форвардної угоди, відміняється або переноситься
на пізніший строк), то він має закрити цю угоду на ринку спот.
Іншими словами, якщо за форвардним контрактом клієнт мав ку-
пити валюту, то він все одно має її купити і одразу ж продати на
ринку спот; якщо форвардна угода була укладена на продаж бан-
ку валюти, то клієнт має купити валюту за курсом спот і виконати
форвардну угоду, продавши валюту за форвардним курсом. При
цьому на розрахунковому рахунку клієнта відображається лише
результат, тобто різниця між купівлею та продажем однієї й тієї са-
мої кількості валюти, але за різними курсами.

Якщо платіж не скасовано, а лише відкладено, клієнту поряд із
закриттям форвардної угоди доводиться укладати нову, щоб по-
крити платіж за новою домовленістю. Звісно, це не зручно для
клієнта. У таких випадках банк може запропонувати клієнту після
закриття угоди на ринку спот не відкривати нової угоди, а подо-
вжити стару. Особливість цієї операції полягає в тому, що при
подовженні форвардної угоди (на відміну від укладення нового
контракту, в основі якого лежатиме курс спот на дату укладення,
скоригований на форвардні пункти на відповідний термін) викори-
стовується так зване правило діагоналі. Воно полягає в тому, що
курс нової угоди розраховується як курс закриття попередньої уго-
ди, скоригований на форвардні пункти по діагоналі. Курс закрит-
тя використовується для закриття форвардної угоди на ринку спот,
тобто якщо початковий форвардний контракт укладався на купів-
лю валюти, то курсом закриття його контракту буде курс спот про-
дажу валюти на дату виконання, для контракту на продаж —
курс спот купівлі. Таким чином, при поширенні форвардної угоди
клієнт дістає можливість укласти контракт за вигіднішим курсом.

Валютний своп — це обмін потоками двох валют за певний пері-
од у майбутньому між сторонами угоди.

Валютні свопи поділяють на такі:
• з фіксованими ставками, що становлять комбінацію конвер-

сійних угод з різними датами валютування (більш відомі як
валютні свопи — currency swap); здебільшого використову-
ються на ринку forex;

• з плаваючими процентними ставками (процентні або валют-
но-процентні свопи), що передбачають обмін активами або
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зобов’язаннями (вираженими в одній або в різних валютах);
переважно використовуються на ринку капіталів.

За кілька десятків років застосування свопи стали одним з ос-
новних засобів, що використовуються організаціями для управлін-
ня активами та зобов’язаннями. Ринок свопів виник у 60-ті роки
ХХ ст., коли вартість інвестиційних премій, введених органами, що
контролюють біржову діяльність у Великобританії, обмежили мож-
ливості британських компаній інвестувати кошти за кордоном.
Компенсаційні позики виникли як метод, що дає змогу обминати ці
обмеження. Британська компанія позичала фунти стерлінгів бри-
танській філії американської компанії, а американська компанія, у
свою чергу, позичала долари США філії британської компанії, що
інвестувала їх на території США.

Розглянемо валютні свопи як угоди з двома конверсійними уго-
дами (існують також свопи як дві зустрічні депозитні угоди на екв-
івалентні суми валют). Операція своп узгоджується дилерами заз-
вичай як одна угода, що включає одразу дві зустрічні конверсійні
операції. Дату виконання ближчої конверсійної угоди називають
датою валютування, а дату виконання віддаленішої за терміном
угоди — датою закінчення свопу (maturity date).

Валютні свопи класифікують за кількома ознаками (рис. 10.4).

КЛАСИФІКАЦІЯ  ВАЛЮТНИХ  СВОПІВ

за термінами укладення за типом укладення

прості (стандартні)

форвард/форвард

із датами валютування
до спота

типу buy/sell (b/s)

типу sell/buy (s/b)

Рис. 10.4. Класифікація валютних свопів
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За термінами укладення розрізняють такі свопи:
• прості (стандартні) — перша конверсійна угода уклада-

ється на умовах спот, а зустрічна операція — на умовах фор-
вард (наприклад, свопи типу спот/тиждень (spot/week), спот/
місяць (spot/month));

• форвард/форвард — перша конверсійна угода укладається
на умовах форвард, а зустрічна операція — так само на умо-
вах форвард, але на триваліший термін;

• із датами валютування до спота — перша конверсійна угода
укладається з датою валютування до спота, а зустрічна опе-
рація — на умовах спот (свопи типу том/некст (tom/next),
тод/некст (tod/next) і тод/спот (tod/spot)).

За типом укладення свопи поділяють на такі:
• типу buy/sell (b/s) — у першій конверсійній операції валюта

купується, а в зустрічній — продається;
• типу sell/buy (s/b) — у першій конверсійній операції валюта

продається, а в зустрічній — купується.
В операції своп може брати участь один контрагент, тобто обидві

конверсійні операції здійснюються з одним і тим самим банком. Од-
нак можна називати свопом комбінацію двох протилежних конвер-
сійних угод з різними датами валютування на однакову суму, ук-
ладених із різними контрагентами.

Фінансові ф’ючерси
Контракт на поставку певного активу на узгоджену дату в

майбутньому називають ф’ючерсним контрактом, якщо він вра-
ховує певні вимоги:

• усі умови контракту стандартизовані (встановлені біржею);
• сторони контракту вносять грошовий депозит і підтримують

необхідний розмір депозиту до дати виконання контракту,
чим гарантується його виконання;

• виконання контракту здійснюється через розрахунково-
клірингову палату біржі або розрахунково-кліринговий
банк .

Днем виконання ф’ючерсного контракту називають день, у який
сторони повинні виконати умови контракту.

Актив, який поставлено в день виконання відповідно до ф‘ючер-
сного контракту, називають базовим.

За видами базового активу ф’ючерси поділяють на такі (рис. 10.5):

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


352

• товарні — базовим є матеріальний актив — нафта, газ, елек-
троенергія, золото, срібло, платина, зерно, олія тощо;

• фінансові — якщо згідно з контрактом поставляється фінан-
совий актив. Прикладом фінансового ф’ючерса є валютний,
тобто контракт, згідно з яким у день виконання поставляєть-
ся певна кількість іноземної валюти.

За умовами розрахунків розрізняють такі ф’ючерси:
• з поставками — контракти, які завершуються поставками

базового активу;
• розрахункові — контракти, які не передбачають поставки

фінансового активу, а тільки взаєморозрахунки сторін у
день виконання контракту. У цьому разі в день виконання
клірингова  установа закриває всі існуючі позиції офсетними
угодами (рівнозначна за обсягом протилежна угода з тим же
базовим активом) за ціною, що дорівнює поточній ринковій
ціні активу. Взаєморозрахунки сторін виникають у зв’язку з
курсовими прибутками/збитками відносно цін відкриття по-
зицій і поточної ринкової ціни активу в день виконання, а
також обсягів позицій.

Конкретні умови певного ф’ючерсного контракту (вид та обсяг
активу, день поставки та ін.) встановлює біржа. Покупці й про-
давці контрактів узгоджують тільки один параметр контракту —
його ціну. Ціни узгоджують відповідно до правил торгівлі, які сут-
тєво різняться за біржами.

КЛАСИФІКАЦІЯ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

за видами базового активу за умовами розрахунків

товарні

фінансові

з поставками

розрахункові

Рис. 10.5. Класифікація ф’ючерсних контрактів
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Структуру ринку ф’ючерсів щодо мотивів діяльності утворюють
два типи осіб — хеджери і спекулянти. Хеджери купують і прода-
ють ф’ючерси з метою страхування позицій на ринку базового ак-
тиву, оскільки у процесі основного бізнесу вони виробляють або
використовують базовий актив. Спекулянти купують і продають
ф’ючерси тільки з метою отримання прибутку за рахунок різниці
цін купівлі й продажу. Вони не використовують і не виробляють
базового активу.

Опціонні контракти
Опціоном називають контракт, відповідно до якого одна особа

надає іншій право купити або продати стандартну кількість пев-
ного активу за певною ціною в межах певного періоду.

Актив, що поставляється згідно з опціонним контрактом, на-
зивають базовим. Предметом опціону можуть бути як матеріальні
активи, так і фінансові: акції, фондові індекси, облігації, валюти,
валютні ф’ючерси та ін.

Розрізняють дві сторони опціонного контракту. Продавець
опціону передає право, але не обов’язок, виконати умови контрак-
ту покупцеві опціону. Зауважимо, що предметом опціону є саме пра-
во, а не базовий актив. Покупець опціону набуває право (але
вільний у своєму виборі — скористатись цим правом чи ні) на
здійснення певної операції з базовим активом.

За різновидами прав, яких може набути покупець, розрізняють
такі опціони (рис. 10.6):

колл — контракт, що надає покупцеві опціону право купити
стандартну кількість базового активу; продавець опціону зобов’я-
заний продати цей актив. Іншими словами, у цьому разі можливі
дві операції купівлі-продажу: перша — придбання опціону колл,
друга — придбання базового активу у продавця опціону за його
умовами. Але друга операція не обов’язкова, а здійснюється за ба-
жанням покупця опціону;

пут — це контракт, що надає покупцеві опціону право продати
(а не купити на відміну від опціону колл) стандартну кількість ба-
зового активу. Іншими словами, у цьому разі так само можливі дві
операції купівлі-продажу: перша — придбання опціону пут, дру-
га — продаж базового активу продавцеві опціону. При цьому дру-
га операція так само не обов’язкова, а здійснюється за бажанням
покупця опціону.
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Таким чином, покупець опціону може набувати права купівлі
(колл) та права продажу (пут) базового активу. Ціну, яку платить
покупець опціону його продавцеві за право виконання опціонного
контракту, називають премією опціону.

Датою завершення опціону називають дату, на яку опціон може
бути виконаний, проданий або куплений, а ціною виконання — ці-
ну, за якою постачається базовий актив.

За термінами виконання розрізняють такі опціони:
• європейські — опціони, які можуть бути виконані тільки на

дату завершення;
• американські — можуть бути виконані в будь-який день від

дати укладення до дати завершення опціону.
Назви цих видів опціонів не пов’язані з місцем їх укладення. Як

в Америці, так і в Європі організовують торги як американськими,
так і європейськими опціонами.

За умовами розрахунків опціони поділяють на такі (табл. 10.2):
• з виграшем (in- the-money);
• без виграшу (at- the-money);
• з програшем (out-the-money).

КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЦІОНІВ

за різновидами прав,
яких може набути

покупець

за термінами
виконання

за умовами
розрахунків

колл

пут

європейські

американські

з виграшем
(in-the-money)

без виграшу
(at-the-money)

з програшем
(out-the-money)

Рис. 10.6. Класифікація опціонів

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


355

10.6. Валютні кредитно-депозитні операції банків

Валютні кредитні операції
Кредитування зовнішньої торгівлі — важливий елемент еко-

номічного розвитку країни, оскільки кредит поряд з якістю та ціною
товару становить важливий засіб конкурентної боротьби на світо-
вому ринку. Кредит полегшує можливість збуту товару для експор-
тера та придбання для імпортера.

Кредиторами зовнішньоторговельних угод можуть бути банки,
держава, експортери, імпортери, кредитно-фінансові організації
(рис. 10.7).

Однак здебільшого кредитування зовнішньої торгівлі здійс-
нюють банки. Це може бути пряме або опосередковане кредиту-
вання .

Фірмові кредити. Фірмовим називають кредит, який надається
підприємством (фірмою) однієї країни підприємству (фірмі) іншої
країни. Розрізняють три різновиди фірмового кредиту:

• вексельний; після укладення угоди експортер виставляє трат-
ту на імпортера, який акцептує її в установлений строк, про-
ти товарних документів;

• за відкритим рахунком; використовують при регулярних по-
ставках товарів з періодичним погашенням заборгованості.
Згідно з угодою експортер записує на рахунок імпортера як

Таблиця 10.2
Умови отримання прибутків (збитків) за виконання опціонів

Ціна виконання

Менша від ціни базового
активу при виконанні опціону

Перевищує ціну базового
активу при виконанні опціону

Дорівнює ціні базового
активу при виконанні опціону

Опціон колл

3 виграшем
(in-the-money).
Внутрішня вартість > 0

3 програшем
(out-the-money).
Внутрішня вартість = 0

Без виграшу
(at-the-money).
Внутрішня вартість = 0

Опціон пут

3 програшем
(out-the-money).
Внутрішня вартість = 0

3 виграшем
(in -the-money).
Внутрішня вартість > 0

Без виграшу
(at-the-money).
Внутрішня вартість = 0
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ВИДИ КРЕДИТІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

за
кредиторами

фірмові вексельний

за відкритим рахунком

купівельний аванс

банківські фінансовий

експортний

брокерські

урядові

міжнародних організацій

змішані

за конкретними
умовами

торговельної
угоди

Овердрафт
у національній валюті

Овердрафт
в іноземній валюті

Документарний
акредитив

Аванс під інкасо

Придбання векселів

Випуск акцій

Випуск
облігацій

Лізинг

Кредит у націо-
нальній валюті

Кредит в іноземній
валюті

Форфейтинг

Факторинг

за терміном
використання

Короткострокові Середньострокові Довгострокові

за стадією
виробництва
(обороту)
товару,

що кредитува-
тиметься

Виготовлення товару для експорту

Складування товару у країні експортера

Транспортування товару

Зберігання на складі у країні імпортера

Реалізація товару

Використання товару у процесі виробництва

Рис. 10.7. Види кредитів у міжнародній торгівлі
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борг вартість проданих та відвантажених товарів, а імпортер
зобов’язується погасити кредит у встановлений строк;

• купівельний аванс — форма кредитування експорту і водночас
засіб забезпечення зобов’язань імпортера, оскільки імпортер
повинен прийняти замовлений товар. Імпортери видають
аванс експортерам у розмірі 10–30 % вартості поставки.

Банківські кредити. Надаються банками чи іншими кредитними
установами. Для мінімізації ризиків і мобілізації коштів банки на-
дають кредити на основі створення консорціумів. Банківський зов-
нішньоторговельний кредит поділяється на два види:

• фінансовий — забезпечує можливість здійснювати торгівлю
на будь-якому ринку, і це дає широкі можливості для вибору
торговельних партнерів; не завжди може бути пов’язаний з
поставками товару. Центральні банки часто використову-
ють його для валютних інтервенцій і погашення зовнішньої
заборгованості;

• експортний — використовують лише для закупівлі товару у
країні кредитора; надається банком експортера банку імпор-
тера чи безпосередньо імпортеру, тому одночасно сприяє роз-
ширенню експорту товарів у країну боржника.

Брокерські кредити — проміжна форма між фірмовими та банкі-
вськими кредитами. Брокери позичають кошти у банків, відіграю-
чи при цьому роль посередників. В окремих випадках брокери на-
дають гарантії за кредитами експортерам та імпортерам.

Урядові кредити надаються урядом однієї країни уряду іншої
країни за рахунок державного бюджету. Переважно мають довго-
строковий характер — 10–15 років. Такі кредити, як правило, на-
даються у двосторонньому порядку.

Кредити міжнародних організацій, серед яких провідне місце
займають МВФ, МБРР, сприяють збалансованому розширенню
міжнародної торгівлі та подоланню валютних утруднень країн-
учасниць, пов’язаних з дефіцитом їх платіжного балансу. Зазна-
чені фонди надають не лише стабілізаційні кредити, а й структурні
(на здійснення програм, спрямованих на структурні реформи в еко-
номіці країни).

Змішані кредити — це спільне кредитування великих проектів
кількома кредитними установами: як міжнародними, так і націо-
нальними. Участь у таких проектах можуть брати державні та
приватні установи.
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Кредитування експортно-імпортних операцій зумовлено особ-
ливостями виробництва, реалізації товарів та необхідністю од-
ночасних великих капіталовкладень . Залежно від конкретних умов
торговельної угоди використовують і різні методи кредитування ек-
спортно-імпортних операцій.

Підприємство, яке бере участь у зовнішній торгівлі, при ви-
значенні умов зовнішньоторговельної угоди повинно використову-
вати організаційні форми кредитування експортно-імпортних
операцій, і насамперед при визначенні умов розрахунків.

У зовнішньоторговельному контракті умови розрахунків по-
винні передбачати, на якій стадії руху товарів здійснюватиметься
його оплата і в який спосіб. Можливий платіж одноразово або час-
тинами, з негайною оплатою або у кредит.

За терміном використання розрізняють такі кредити:
• короткострокові — від трьох місяців до одного року;
• середньострокові — 1–5 років;
• довгострокові — понад 5 років;
В окремих країнах термін середньострокових кредитів становить

1–7 років, довгострокових — понад 7 років.
За стадією виробництва (обороту) товару, що кредитувати-

меться, кредити поділяються на такі:
• виготовлення товару для експорту;
• складування товару у країні експортера;
• транспортування товару;
• зберігання на складі у країні імпортера;
• реалізація товару;
• використання товару у процесі виробництва  та амортизації.
Необхідною складовою контракту є домовленість про взаємо-

вигідні умови платежу. Визначення умов платежу важливо з по-
гляду потреби у кредитуванні зовнішньоторговельної угоди, а вра-
хування інтересів у контракті експортера чи імпортера залежить від
міцності їх позицій на ринку. Умови платежу також тісно пов’язані
з методами кредитування, оскільки саме з їх урахуванням і визна-
чаються необхідність та можливість кредитування.

До платіжних умов, які є визначальними при кредитуванні ім-
порту, належать:

• авансовий платіж;
• платіж на основі акредитива (з оплатою при пред’явленні);
• інкасо (документи проти платежу);
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• платіж після отримання товару (при посередництві з відстро-
ченням платежу).

Кредитування експорту необхідно, якщо використані такі умови
платежу:

• платіж на основі акредитива (акредитив з відстроченням);
• інкасо (документи проти акцепту);
• відстрочення платежу.
Нормативна база кредитування в іноземній валюті
Кредитування в іноземній валюті здійснюють уповноважені

банки відповідно до Положення про кредитування, затвердженого
постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 (із змінами та до-
повненнями), відповідно до якого:

• кредити в іноземній валюті надаються юридичним особам-ре-
зидентам, фізичним особам-резидентам, які займаються
підприємницькою діяльністю, резидентам за операціями, які
вони здійснюють з використанням  платіжних карток міжна-
родних платіжних систем, та юридичним особам-нерезиден-
там — банківським установам;

• комерційними банками кредити в іноземній валюті надаються
за умови мобілізації ними валютних ресурсів на відповідний
строк. При цьому допускається часткове або повне конверту-
вання кредитних коштів у гривню на міжбанківському валют-
ному ринку України або в іншу іноземну валюту на міжбанкі-
вському валютному ринку України чи на міжнародних валют-
них ринках згідно з умовами укладених кредитних договорів;

• погашення заборгованості в іноземній валюті за кредитом і
процентів за користування ним здійснюється в черговості, що
встановлюється сторонами при укладенні угоди про надання
кредиту.

Постановою Правління НБУ “Про окремі питання, пов’язані з
регулюванням діяльності комерційних банків” № 524 від 17.12.98
визначено:

• іноземна валюта, яку банк отримав у вигляді сплати інозем-
ним інвестором відповідної частки статутного капіталу, може
використовуватися при здійсненні банківських операцій, у
тому числі при наданні кредитів в іноземній валюті;

• банки можуть надавати кредити в іноземній валюті і в тому
разі, якщо для цього вони залучають депозити чи кредити в
іноземній валюті від резидентів чи нерезидентів.
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Відповідно до постанови Правління НБУ “Про введення обо-
в’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь ре-
зидентів — юридичних осіб” № 349 від 04.09.98 суми надходжень в
іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют
НБУ, які повністю направляються резидентами на погашення за-
боргованості за кредитами, отриманими від уповноважених
банків, і процентів, нарахованих за ними, не підлягають обов’язко-
вому продажу.

У листі НБУ № 13-126/632-2956 від 01.04.99 наведено роз’яснення
щодо можливості погашення кредиту в іноземній валюті по-
ручителем, а саме: “якщо при забезпеченні наданого банком креди-
ту в іноземній валюті поручителем є третя особа-резидент, то в разі
невиконання  боржником своїх зобов’язань за основним договором
це зобов’язання покладається на поручителя. При цьому умови ос-
новного договору щодо розміру та валюти кредиту, який підлягає
поверненню кредитору, залишаються незмінними і обов‘язковими
як для самого боржника, так і для його поручителя.

Поручитель має сплачувати кредитору з власного поточного
рахунка в іноземній валюті суму боргу в тій самій валюті, яка обу-
мовлена кредитним договором”.

Депозитні операції в іноземній валюті
Ринок депозитних операцій в іноземній валюті — це сукупність

операцій з розміщення вільних грошових залишків, а також залу-
чення коштів в іноземній валюті на різні строки під певний процент.

До учасників цього ринку належать:
• комерційні банки — найактивніші учасники (тому й ринок

називають міжбанківським), що здійснюють депозитні опе-
рації для підтримання короткострокової ліквідності, отриман-
ня прибутку;

• центральні банки держав;
• позабанківські фінансово-кредитні установи;
• транснаціональні корпорації.
Ринок депозитних операцій в іноземній валюті поділяють на два:
• ринок грошей — це ринок депозитів терміном від одного дня

до одного року;
• ринок капіталів, на якому кошти розміщуються і залучають-

ся на довгостроковій основі. Такі депозити, як правило,
оформлюють у вигляді боргових зобов’язань (депозитних сер-
тифікатів, облігацій тощо).
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Основна частина угод укладається в доларах США, британсь-
ких фунтах стерлінгів, євро, швейцарських франках та японських
єнах. Але це не означає, що ринок міжбанківських депозитів об-
межений зазначеними валютами. Депозити можуть здійснюватися
за згодою учасників операції в будь-якій валюті (обмеження мо-
жуть бути пов’язані з внутрішніми обмеженнями на здійснення
операцій та особливостями регулювання руху капіталів у деяких
країнах).

Існують стандартні умови виконання угод, що включають стан-
дартні дати валютування (зарахування коштів на кореспондент-
ський рахунок банку) і закінчення депозитної угоди (табл. 10.3).

Таблиця 10.3
Стандартні терміни укладення депозитних угод

на міжбанківському  валютному ринку

Депозит Позна- Дата Дата  Трива-
чення укладення валютування лість

До запитання — кошти розміщуються під невизначений термін, але повернення
можливе у будь-який час за умови попереднього повідомлення

Короткострокові одноденні

Overnight (нічний) O/n сьогодні сьогодні день
Tom/next (завтра/наступний) T/n сьогодні завтра 2 дні
Spot/next (спот/наступний) S/n сьогодні  2-й робочий день день

На фіксований термін

Tom/week T/w сьогодні завтра тиждень
Spot/1 week (спот/тиждень) S/w сьогодні 2-й робочий день тиждень
Spot/month (спот/місяць) 1 m сьогодні 2-й робочий день місяць
Spot/3 month (спот/3 місяці) 3 m сьогодні 2-й робочий день 3 місяці
Spot/6 month (спот/6 місяців) 6m сьогодні 2-й робочий день  6 місяців
Spot/1 year (спот/рік) 12m сьогодні 2-й робочий день рік

За термінами дії розрізняють депозити трьох видів:
• до запитання — кошти розміщуються під невизначений

термін, але повернення можливе в будь-який час за умови по-
переднього повідомлення;

• короткострокові одноденні — оvernight (нічний), тom/next
(завтра/наступний), spot/next (спот/наступний);
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• на фіксований термін — кошти розміщуються на визначений
термін і, як правило, на стандартні строки (один тиждень; 1,
3, 6, 12 місяців).

При здійсненні депозитних операцій в іноземній валюті процен-
тна сума розраховується на базі простого процента.

Депозитні операції на валютному ринку регулюються в межах
законодавств країн, банки яких укладають угоди (в Україні — По-
ложення про кредитування та Інструкція про регулювання банків-
ської діяльності).

Порядок залучення резидентами та обслуговування уповно-
важеними банками кредитів в іноземній валюті від іноземних креди-
торів

Кредити в іноземній валюті від іноземних кредиторів можуть
одержувати юридичні та фізичні особи-резиденти, що зареєстровані
як суб’єкти підприємницької діяльності, для використання їх за
цільовим призначенням, визначеним договором.

Одержання цих кредитів потребує обов’язкової реєстрації НБУ
шляхом отримання реєстраційного свідоцтва, яке дійсне на весь час
користування кредитом, якщо протягом 180 днів з дати його видачі
резидент-позичальник одержав кредит повністю або його частку.
Резидент-позичальник зобов’язаний одержати реєстраційне свідоц-
тво після підписання кредитної угоди з нерезидентом, але до фак-
тичного отримання коштів за кредитною угодою.

Для одержання реєстраційного свідоцтва резидент-позичальник
надає територіальному управлінню НБУ визначені Положенням
документи та повідомлення про договір у трьох примірниках.

Підставою для відмови територіальним управлінням НБУ у ви-
дачі реєстраційного свідоцтва є відсутність у відповідний спосіб
оформлених документів, наданих до НБУ, виявлення в них недо-
стовірної інформації, невідповідність  форми укладеного договору
вимогам чинного законодавства України.

Національний банк України реєструє іноземні кредити від
нерезидентів, якщо такі надходять у грошовій формі (надходження
товарного кредиту не реєструється), а також укладених резидента-
ми договорів, що передбачають залучення від нерезидентів, у тому
числі нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, кредитів в
іноземній валюті (незалежно від валюти кредиту), відсоткова став-
ка за якими не перевищує середньозважену процентну ставку, за
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якою комерційні банки України надають суб’єктам господарюван-
ня кредити в іноземній валюті на внутрішньому кредитному ринку.

Умова щодо обмеження процентних ставок за кредитними уго-
дами поширюється також на кредитні угоди між резидентами і не-
резидентами, що були укладені до набуття чинності постанови
Правління НБУ № 203 від 28.05.01 та до яких вносяться зміни або
доповнення, при реєстрації цих змін (доповнень) до цих договорів у
територіальних управліннях НБУ.

Нині процентна ставка, за якою резидентами можуть бути залу-
чені валютні кошти від нерезидентів, не повинна перевищувати
17 % річних.

Письмову згоду на обслуговування кредиту надає уповнова-
жений банк — юридична особа на ім’я начальника територіаль-
ного управління НБУ (зазначається назва філії, що обслуговува-
тиме операції за договором).

Для погашення заборгованості за такими кредитами валюту
можна купувати на МВРУ. Підставою для купівлі іноземної ва-
люти на міжбанківському валютному ринку для погашення кре-
дитів є оригінал реєстраційного свідоцтва (додатка) із відміткою
уповноваженого банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактич-
но одержаного резидентом від нерезидента кредиту; довідка упо-
вноваженого банку із зазначенням даних про суму фактично одер-
жаного кредиту: стан погашення заборгованості за кредитом (ок-
ремо за основною сумою боргу, відсотками, комісіями) та обсяг
раніше придбаної валюти, оригінал кредитного договору (угоди,
позики).

Резидент-позичальник надає звіти за залученим від нерезидента
кредитом філії банку, яка обслуговує цей кредит.

10.7. Операції з банківськими металами
Банківські метали — це золото, срібло, платина, метали плати-

нової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до
світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. З металів
платинової групи береться лише паладій.

Уповноважені банки на підставі письмового дозволу НБУ на
здійснення операцій з валютними цінностями в частині проведення
операцій з банківськими металами на валютному ринку України та

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


364

з урахуванням вимог цього Положення мають право здійснювати
такі види операцій з банківськими металами:

• відкриття кореспондентських рахунків у банківських мета-
лах в інших уповноважених банках, у Національному бан-
ку та проведення операцій за ними;

• відкриття та ведення кореспондентських рахунків у банківсь-
ких металах інших уповноважених банків;

• відкриття та ведення поточних та вкладних (депозитних) ра-
хунків клієнтів у банківських металах;

• купівля-продаж банківських металів за гривні;
• залучення банківських металів на вклади (депозити) клієнтів

(крім банків);
• залучення та розміщення міжбанківських депозитів у банкі-

вських металах;
• надання та отримання міжбанківських кредитів у банківсь-

ких металах;
• надання кредитів у банківських металах резидентам (юри-

дичним особам та фізичним особам — суб’єктам підприєм-
ницької діяльності);

• надання та отримання банківських металів у заставу;
• відповідальне зберігання банківських металів у НБУ (Дер-

жавна скарбниця України), в інших уповноважених банках,
у власному сховищі;

• перевезення банківських металів;
• обмін зливків (зливку) банківського металу на зливки (зли-

вок) цього самого металу меншої (більшої) маси (загальна
маса банківського металу залишається незмінною);

• конвертація одного банківського металу в інший.
Уповноважені банки на підставі письмового дозволу НБУ на

здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення
операцій з банківськими металами на міжнародних ринках та з
урахуванням вимог цього Положення мають право здійснювати
такі види операцій з банківськими металами:

• відкриття кореспондентських рахунків у банківських мета-
лах у банках-нерезидентах і здійснення операцій за ними;

• купівля-продаж банківських металів за іноземну валюту;
• розміщення міжбанківських депозитів у банківських металах;
• отримання міжбанківських кредитів у банківських металах;
• надання та отримання банківських металів у заставу;
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• відповідальне зберігання банківських металів у банках-нере-
зидентах.

Література [7; 16; 26; 31; 37; 40; 60; 66; 67; 71; 101; 103; 105; 107; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Банки мають право здійснювати операції з валютними ціннос-
тями за умови отримання:

А) письмового дозволу;
Б ) банківської ліцензії без отримання письмового дозволу;
В) банківської ліцензії та за умови отримання письмового доз-

волу;
Г ) банківської ліцензії та за умови отримання письмового доз-

волу і виконання особливих умов.

2. До поточних конверсійних операцій банку з іноземною валю-
тою не належать:

А) своп;
Б ) тод;
В) том;
Г ) спот.

3. Рахунок, який відкриває український банк у своєму іноземному
банку-кореспонденті, називають:

А) лоро;
Б ) ностро;
В) востро;
Г ) валютний .

4. Продаж і оплату дорожніх чеків в іноземній валюті можуть
здійснювати:

А) валютні каси уповноважених банків;
Б ) обмінні пункти уповноважених банків;
В) обмінні пункти на агентських умовах.

5. Якщо банки уклали угоду типу “том” у п’ятницю 07.05, да-
тою валютування буде:

А) 08.05;
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Б ) 09.05;
В) 10.05;
Г ) 11.05.

6. Контракт, відповідно до якого одна особа надає іншій особі
право купити або продати стандартну кількість певного активу за
певною ціною в межах певного періоду, називають:

А) ф’ючерсним;
Б ) форвардним;
В) свопом;
Г ) опціоном.

7. Визначити, чи правильне твердження: “Встановлення корес-
пондентських відносин між банками різних країн завжди супрово-
джується взаємним відкриттям рахунків”:

А) так;
Б ) ні;
В) не завжди.

8. Монетарні метали — це:
А) золото;
Б ) ювелірні вироби;
В) побутові вироби із золота;
Г ) золотий брухт.

9. Депозитна валютна угода типу spot/next означає, що кредит
має дату валютування і тривалість відповідно:

А) сьогодні — один день;
Б ) завтра — 2 дні;
В) 2-й робочий день — 2 дні;
Г ) 2-й робочий день — один день.

10. Кошти в інвалюті, які надійшли від експортера за продану
йому продукцію і підлягають згідно із законодавством обов’язково-
му продажу на міжбанківському валютному ринку, зараховуються
на такий рахунок:

А) поточний;
Б ) картковий;
В) розподільчий;
Г ) депозитний .
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

10.1. Курси інвалют до гривні на певну дату становлять:
USD/UAH = 5,31; EUR/UAH = 6,20.

Визначити крос-курс USD/EUR.

10.2. На основі наведеного умовного календаря на травень виз-
начити:

1) тривалість операцій спот фактично (кількість днів);
2) дату остаточного валютування за операцією спот.

Валюта День укладення угоди Календарні дні     Дати валютування
за спот за спот

GBP 30.04

DEM 6

DEM 17

CAD 26

USD 17

Календар на травень

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

30.04 1 2

3* 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 (свято 20 21 22 23
у  США)

24 25 26 27 28 29 30

31

* За законодавством України святкові дні, які припадають на вихідні, переносяться
на наступні за ними робочі дні.

10.3. Визначити, які з наведених прикладів ділових операцій
свопові. Пояснити свій вибір.

A. Компанія купує 1 млн євро з валютуванням на 8 серпня.
Б . Компанія продає канадські долари за 8 млн дол. США з ва-

лютуванням 18 травня і 8 млн дол. США для купівлі євро з
валютуванням на 18 травня.
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B. Компанія купує 10 млн голландських гульденів для придбан-
ня деномінованих у гульденах цінних паперів. Одночасно з
цією спотовою купівлею вона здійснює форвардний продаж
гульденів за долари  з валютуванням на день, що збігається
з датою погашення інвестицій у гульденах.

10.4. Банк здійснює депозитні операції у валюті. За даними таб-
лиці визначити дату валютування, тривалість депозитної угоди і
дату її завершення.

Умова депозитної угоди Дата  Дата Тривалість Дата
укладення валютування завершення

Spot/month (спот/місяць) 05.02

Tom/next (завтра/наступний) 03.03

Tom/week (завтра/1 тиждень) 15.06

Spot/next (спот/наступний) 21.09
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Розділ 11

НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ
ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

11.1. Банківські послуги та їх види

Законом України “Про банки і банківську діяльність” та Поло-
женням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо-
вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій визначено
перелік банківських операцій і послуг, які банк має право нада-
вати .

Банківські послуги — це комплекс упорядкованих дій банку, по-
в’язаних з обслуговуванням клієнтів, у процесі яких створюється
додана вартість працівниками банку без додаткового відчуження
накопиченої вартості, без посилення ризику втрати активів. Бан-
ківськими послугами можна вважати також дії банку, які супро-
воджують його основні функції і спрямовані на збільшення доходу
банку .

При наданні послуг найчастіше використовують основні засо-
би, які обслуговують “основне виробництво” (приміщення, комп’ю-
тери, засоби зв’язку). При цьому втрата послуги (доходів від неї) не
означає втрати основних засобів.

Розвиток комерційної діяльності банків пов’язаний з розши-
ренням банківських послуг для клієнтури, яких у практиці діяль-
ності комерційних банків розрізняють кілька видів (рис. 11.1).

Пакет однорідних послуг — це група, організаційно і технологі-
чно взаємопов’язаних послуг, які надаються спільно.
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КЛАСИФІКАЦІЯ  БАНКІВСЬКИХ  ПОСЛУГ

за відображенням послуг
у балансі

балансові ( розрахунково-касове
обслуговування)

позабалансові (гарантії)

за частотою надання разові (продаж дорожніх чеків)

постійні (касове обслуговування)

за суб’єктами банкам та іншим фінансовим установам

суб’єктам господарської діяльності
(розрахунково-касове обслуговування)

фізичним особам (видача готівки за платіжною
карткою)

за рухом коштів пов’язані з рухом коштів (переказ коштів)

чисті (консультаційні)

за ступенем самостій-
ності щодо операцій

самостійні (інкасація)

пов’язані з банківськими операціями
(консультації з інвестицій)

за сферою
грошового обігу

готівкові (інкасація)

безготівкові (доміциляція векселя)

за формою надання окремі (прийняття комунальних платежів)

пакетні (інкасація, зарахування на рахунок,
видача виписки)

за формою отримання
доходу

суто комісійні  (збереження цінностей)

спредові (з платіжними документами)

гонорарні (трастові)

за послідовністю надання основні (відкриття акредитива)

допоміжні (продовження терміну дії, зміна умов
акредитива, закриття)

Рис. 11.1. Класифікація банківських  послуг
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11.2. Лізингові операції банків

Лізинг — це комплекс економічних відносин, що виникають у
зв’язку з купівлею у власність майна та його подальшим наданням
у тимчасове платне користування.

Іноді лізинг ототожнюють з поняттям “оренда”. Але насправді
лізинг не обмежується зданням майна в оренду.

Класичний лізинг передбачає таких суб’єктів лізингу:
• лізингодавець — суб’єкт підприємницької діяльності, у тому

числі банківська або небанківська фінансова установа, який
передає в користування об’єкти лізингу за договором лізин-
гу ;

• лізингоодержувач — суб’єкт підприємницької діяльності,
який одержує в користування об’єкти лізингу за договором
лізингу;

• продавець лізингового майна (далі — продавець) — суб’єкт
підприємницької діяльності, що виготовляє  майно (машини,
устаткування тощо) та/або продає власне майно, яке є
об’єктом лізингу.

Але можливі варіанти, коли продавець і лізингодавець є однією
особою, або лізингоодержувач  і продавець обладнання — одна
особа (пайовий лізинг). Якщо вартість лізингових проектів висока,
кількість їх учасників збільшується за рахунок залучення банків,
інвестиційних фондів і страхових компаній.

Схематично відносини з лізингу та пов’язаних з ним фінансових
потоків зображено на рис. 11.2, де порядок здійснення операцій та-
кий: 1 — потенційний лізингоодержувач (суб’єкт господарювання)
звертається до лізингодавця з проханням надати йому в лізинг не-
обхідне обладнання; 2 — лізингоодержувач вибирає продавця об-
ладнання (лізингодавець так само може брати в цьому участь); 3 —
лізингодавець ретельно вивчає діяльність лізингоодержувача , його
фінансові показники і аналізує його бухгалтерські та статутні до-
кументи; укладається лізингова угода; 4 — лізингодавець укладає
угоду купівлі-продажу необхідного майна з вибраним постачаль-
ником; 5 — лізингодавець купує необхідне майно у постачальника
за рахунок власних або залучених коштів; якщо постає потреба
залучення коштів, — 5а — з фінансовою організацією укладається
кредитна угода; 5б — за кредитом сплачуються проценти; 6 — май-
но передається лізингоодержувачу в користування (власником
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майна залишається лізингодавець); лізингоодержувач  може за-
страхувати майно за власним бажанням або за вимогою угоди
лізингу; 6а — лізингоодержувач  укладає угоду страхування май-
на зі страховою компанією; 6б — за угодою страхування сплачу-
ються страхові внески; 7 — після закінчення строку дії лізингової
угоди залежно від виду лізингу лізингоодержувач  повертає майно
лізингодавцю або викупає його за залишковою вартістю.

Об’єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно,
яке може бути зараховано до основних фондів відповідно до зако-
нодавства, у тому числі продукція, вироблена державними підпри-
ємствами (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислю-
вальна та інша техніка, системи телекомунікацій тощо), не заборо-
нене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про
передання в лізинг.

Майно, яке є в державній власності, може бути об’єктом лізингу
тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим
майном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Не можуть бути об’єктами лізингу:
• об’єкти оренди державного майна, визначені ст. 4 Закону

України “Про оренду державного майна”, крім окремого
індивідуально визначеного майна державних підприємств;

• земельні ділянки та інші природні об’єкти.

ПОСТАЧАЛЬНИК ПІДПРИЄМСТВО
(лізингоодержувач)

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
(банки, фонди)

СТРАХОВА КОМПАНІЯ

2

6

5 4 1 3 7

6а 6б

5а 5б

Рис. 11.2. Відносини з лізингу
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Вигоди лізингодавця:
• отримання доходів;
• забезпечення реалізації продукції та надання послуги, що за

інших умов було б невигідно або неможливо;
• підвищення економічної ефективності зданого в оренду об-

ладнання;
• розширення клієнтури, зміцнення зв’язків з нею.
Розмір відсотка, що сплачується за лізингові послуги, нижчий

від відсотка, що сплачується за кредитом, тому клієнту вигідніше
користуватися лізингом, ніж брати кредит на придбання облад-
нання .

Переваги для лізингоодержувача:
• 100 % кредитування, що не потребує негайного початку вип-

лат ;
• як правило, лізинг отримати легше, ніж кредит;
• поява доступу до сучасного обладнання, можливості опера-

тивного оновлення виробництва, причому за ризик старіння
обладнання відповідальний лізингодавець.

Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регулює пра-
вовідносини між суб’єктами лізингу. Договір укладається у формі
багатосторонньої угоди за участю лізингодавця, лізингоодер-
жувача, продавця об’єкта лізингу або двосторонньої угоди між
лізингодавцем і лізингоодержувачем  у письмовій формі.

До істотних умов договору лізингу належать:
• назви сторін;
• об’єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки по-

ставки;
• строк, на який укладається договір лізингу;
• розмір, склад і графік сплати лізингових платежів, умови їх

перегляду;
• умови переоцінки вартості об’єкта лізингу згідно із законо-

давством України;
• умови повернення об’єкта лізингу в разі банкрутства лізин-

гоодержувача;
• умови страхування об’єкта лізингу;
• умови експлуатації та технічного обслуговування, модерні-

зації об’єкта лізингу та надання інформації щодо його тех-
нічного стану;

• умови реєстрації об’єкта лізингу;
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• умови повернення об’єкта лізингу чи його викупу після за-
кінчення терміну дії договору;

• умови дострокового розірвання договору лізингу;
• умови надання відомостей про фінансовий стан лізингоодер-

жувача;
• відповідальність  сторін;
• дата і місце укладення договору.
За згодою сторін у договорі лізингу можуть бути передбачені й

інші умови. Строки договору лізингу визначаються за домовле-
ністю сторін відповідно до вимог Закону України “Про лізинг”.

Класифікацію видів лізингу наведено на рис. 11.3.
Фінансовий договір — це договір лізингу, у результаті укладен-

ня якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне
користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший
від строку, за який амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу,
визначеної в день укладення договору.

Сума відшкодування вартості об’єкта лізингу у складі лізин-
гових платежів за період дії договору фінансового лізингу повинна
включати не менше 60 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в
день укладення договору.

Після закінчення строку договору фінансового лізингу об’єкт
лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, пере-
ходить у власність лізингоодержувача  або викуповується ним за
залишковою вартістю.

Майно, передане за договором фінансового лізингу, зарахову-
ється на баланс лізингоодержувача  із зазначенням, що це майно
взято у фінансовий лізинг.

Оперативний договір — це договір лізингу, у результаті укла-
дення якого лізингоодержувач  на своє замовлення отримує у плат-
не користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, менший
від строку, за який амортизується 90 % вартості об’єкта лізингу,
визначеної в день укладення договору.

Після закінчення терміну дії договору оперативного лізингу він
може бути подовжений або об’єкт лізингу підлягає поверненню
лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування
іншому лізингоодержувачу за договором лізингу (майно може бути
переоцінене, реконструйоване, оновлене, удосконалене тощо).

Передане за договором оперативного лізингу майно залиша-
ється на балансі лізингодавця із зазначенням, що це майно пере-
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЛІЗИНГУ

Рис. 11.3. Класифікація видів лізингу
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дано в лізинг, і зараховується на позабалансовий рахунок лізин-
гоодержувача із зазначенням, що це майно одержано в лізинг.

Зворотний договір — це договір лізингу, який передбачає на-
буття лізингодавцем  майна у власника і передання цього майна
йому в лізинг.

Пайовий договір — це здійснення лізингу за участю суб’єктів
лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залу-
чення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні
лізингу, інвестуючи свої кошти. При цьому сума інвестованих кре-
диторами коштів не може перевищувати 80 % вартості набутого
для лізингу майна.

Міжнародний договір — це договір лізингу, що здійснюється
суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних дер-
жав, або якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.
Міжнародний лізинг здійснюється відповідно до Закону України
“Про лізинг”, інших законодавчих актів України, міжнародних до-
говорів, в яких бере участь Україна, та договорів, укладених су-
б’єктами лізингу.

Об’єкт лізингу лізингодавець  передає лізингоодержувачу у
строки й на умовах, визначених договором лізингу. Якщо з вини
лізингодавця у строки і на умовах, визначених договором лізингу,
лізингоодержувачу не передано об’єкт лізингу, лізингоодержувач
має право вимагати від лізингодавця передання зазначеного об’єк-
та і відшкодування збитків, завданих затриманням передання, або
в установленому порядку вимагати розірвання договору та від-
шкодування збитків, завданих йому невиконанням  умов договору
лізингу.

Лізингоодержувач передає об’єкт лізингу лізингодавцю у стро-
ки й на умовах, визначених договором лізингу. Якщо з вини лізин-
гоодержувача у строки і на умовах, визначених договором лізин-
гу, лізингодавцеві не повернуто об’єкт лізингу, лізингодавець має
право вимагати від лізингоодержувача передання зазначеного
об’єкта і відшкодування збитків, завданих затриманням передан-
ня, відповідно до умов договору та законодавства України. У разі
несплати лізингоодержувачем лізингових платежів протягом двох
чергових строків на вимогу лізингодавця об’єкт лізингу підлягає
поверненню у безспірному порядку згідно з виконавчим написом,
вчиненим у державній нотаріальній конторі.
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Об’єкт лізингу протягом терміну дії договору лізингу є власні-
стю лізингодавця. У разі переходу права власності на об’єкт лізин-
гу від лізингодавця до іншої особи договір лізингу зберігає силу
щодо нового власника. У договорі фінансового лізингу може перед-
бачатися право викупу об’єкта лізингу лізингоодержувачем  після
або до закінчення строку договору, але не раніше строку, протягом
якого амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу, визначеної в
день укладення договору лізингу. Право власності на об’єкт фінан-
сового лізингу набувається лізингоодержувачем  після сплати по-
вної вартості об’єкта лізингу відповідно до умов договору лізингу
та законодавства України.

Право користування об’єктом лізингу належить лізингоодер-
жувачу тільки на умовах, визначених договором лізингу.

У разі банкрутства лізингоодержувача, арешту чи конфіскації
його майна об’єкт лізингу відокремлюється від загального майна
лізингоодержувача і підлягає поверненню лізингодавцеві , який
може розпоряджатися ним на власний розсуд.

Порядок відшкодування збитків, завданих у зв’язку з банкрут-
ством лізингоодержувача, визначається згідно з умовами договору
лізингу та законодавством  України.

Права і обов’язки лізингодавця та лізингоодержувача визна-
чені Законом України “Про лізинг”.

Лізингодавець має право:
• здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експ-

луатації та цілеспрямованим використанням об’єкта лізингу
лізингоодержувачем згідно з умовами договору лізингу, ви-
могами та інструкціями продавця щодо експлуатації об’єкта
лізингу, а також відповідно до законодавства України;

• вимагати повернення у безспірному порядку майна, переда-
ного в лізинг, якщо лізингоодержувач  не сплатив лізингові
платежі протягом двох чергових строків;

• вимагати від лізингоодержувача відшкодування  збитків,
завданих внаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до
умов договору.

Лізингодавець зобов’язаний:
• передати належне йому на праві власності майно в користу-

вання лізингоодержувачеві  або за дорученням лізингоодер-
жувача відповідно до його вибору та визначеної ним спе-
цифікації укласти договір купівлі-продажу майна з відповід-
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ним продавцем і передати майно в користування лізингоодер-
жувачу ;

• не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця майна
та у визначення специфікації об’єкта лізингу;

• набуваючи майно для лізингоодержувача, повідомити про-
давця про те, що майно призначене для передання в лізинг
конкретній особі;

• своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті зобов’язання
перед лізингоодержувачем  щодо утримання об’єкта лізингу
(ремонт, технічне обслуговування тощо) відповідно до умов
договору;

• прийняти об’єкт лізингу від лізингоодержувача  після закін-
чення строку договору лізингу, якщо об’єкт не буде викупле-
но лізингоодержувачем.

Лізингоодержувач має право:
• відмовитися від прийняття об’єкта лізингу, який не відпові-

дає умовам договору, затримувати належні лізингодавцеві
платежі до усунення ним виявленого порушення умов дого-
вору за умови попереднього повідомлення лізингодавця;

• вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих
внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні договору
лізингу, відповідно до умов договору;

• пред’являти продавцеві об’єкта лізингу всі права та вимоги,
що випливають із договору купівлі-продажу цього майна,
зокрема щодо його якості та комплектності, строків передан-
ня, гарантійних ремонтів тощо.

Однак лізингоодержувач не має права припиняти дію договору
купівлі-продажу між лізингодавцем і продавцем або змінювати
його умови.

Лізингоодержувач зобов’язаний:
• прийняти і у відповідний спосіб користуватися об’єктом

лізингу, утримувати його відповідно до погоджених сторона-
ми умов договору, згідно з якими воно було передано, з ура-
хуванням природного зносу та змін стану майна;

• своєчасно та в повному обсязі за погодженим з лізингодав-
цем графіком виплачувати лізингові платежі відповідно до
умов договору;

• у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових
строків на вимогу лізингодавця повернути йому об’єкт лізингу;
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• у зазначені договором лізингу строки відповідно до його
умов надавати лізингодавцю відомості про технічний стан
об’єкта лізингу та свій фінансовий стан, доступ для пере-
вірки об’єкта лізингу та умов його експлуатації;

• якщо він не реалізує своє право викупу об’єкта лізингу і не
подовжить строк його використання після припинення дії до-
говору, повернути об’єкт лізингу лізингодавцеві  у стані, заз-
наченому в договорі.

Право лізингоодержувача  на ремонт і технічне обслуговування
об’єкта лізингу може визначатись окремим договором, укладеним з
продавцем.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта лізингу і
його страхування

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта фі-
нансового лізингу несе лізингоодержувач, а оперативного лізин-
гу — лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу.
Якщо продавець або лізингодавець прострочили строк передання
об’єкта лізингу, ризик його випадкового знищення або пошко-
дження в період прострочення несе сторона, що допустила про-
строчення строку передання.

З метою забезпечення інтересів суб’єктів лізингу при виконанні
ними лізингових операцій об’єкт лізингу і ризики, пов’язані з вико-
нанням лізингових договорів, а також ризики випадкового зни-
щення або пошкодження об’єктів лізингу підлягають страхуванню
за домовленістю сторін договору лізингу відповідно до законодав-
ства .

Витрати на утримання лізингового майна
При фінансовому лізингу всі витрати на утримання об’єкта лі-

зингу, пов’язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним
обслуговуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач . При опе-
ративному лізингу всі витрати на утримання об’єкта лізингу, крім
витрат, пов’язаних з його експлуатацією та поновленням викори-
станих матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено
договором лізингу.

Сплата лізингових платежів
Лізингоодержувач за користування об’єктом лізингу вносить

періодичні лізингові платежі. Тривалість періоду, за який вносить-
ся лізинговий платіж, встановлюється договором лізингу і може
бути нерівномірною.
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Лізингові платежі включають:
• суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вар-

тості об’єкта лізингу, що амортизується за строк, за який
вноситься лізинговий платіж;

• суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений
ним кредит для придбання майна за договором лізингу;

• платіж як винагороду лізингодавцю за отримане в лізинг
майно;

• відшкодування страхових платежів за договором страху-
вання об’єкта лізингу, якщо об’єкт застрахований лізинго-
давцем;

• інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.
Розміри, спосіб, форма і строки внесення лізингових платежів, а

також умови їх перегляду визначаються в договорі лізингу за
домовленістю сторін. Лізингоодержувач  зобов’язаний своєчасно
сплачувати передбачені договором лізингу платежі.

Для розрахунку суми лізингових платежів використовують кон-
цепцію теперішньої вартості, яка пов’язана з вартістю (процента-
ми) за користування грошима протягом строку лізингу. Отже, сума
мінімальних лізингових платежів повинна включати:

• вартість об’єкта лізингу за мінусом його ліквідаційної вар-
тості (основна сума боргу);

• суму процентів за відстрочення платежів (фінансові доходи —
для лізингодавця, фінансові витрати — для лізингоодержува-
ча).

Теперішня вартість пов’язана з розрахунком складного дискон-
ту для кожного лізингового платежу. Теперішню вартість одного
лізингового платежу на 1 грн (яку суму коштів необхідно вкласти
зараз, щоб через n періодів отримати 1 грн) розраховують за фор-
мулою (або дод. 1)

1 : (1 + і)n, (11.1)
де і — ставка процента; n — кількість періодів.

Теперішню вартість серії лізингових платежів (ануїтету) на 1 грн
розраховують по-різному залежно від умов сплати:

• якщо платежі здійснюються в кінці кожного періоду (теперіш-
ня вартість ануїтету постнумерандо), — за формулою (або
дод. 2)

[1 – (1 : (1 + і)n)] : і; (11.2)
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• якщо платежі здійснюються на початку кожного періоду (те-
перішня вартість ануїтету пренумерандо), — за формулою
(або дод. 3)

1 + [(1 – (1 : (1 + і) n–1)) : і]. (11.3)
Теперішню вартість загальної суми лізингового зобов’язання за

умови існування ліквідаційної вартості розраховують за формулою
[(1 – (1 : (1 + і) n)) : і] + х : (1 + і) n  (11.4)

або
(1 + [(1 – (1 : (1 + і) n–1)) : і]) + х : (1 + і) n,

де х — ліквідаційна вартість.
Ставка процента (дисконтування), яка береться в розраху-

нок, — це ставка на початок строку лізингу, за якою лізингоодер-
жувачу потрібно було б залучати кошти, необхідні для придбання
об’єкта лізингу за забезпеченим кредитом з умовами погашення,
аналогічними графіку платежів за лізингом. Ставка дисконтуван-
ня повинна бути такою, щоб при її застосуванні до суми мінімаль-
них лізингових платежів та ліквідаційної вартості теперішня
вартість загальної суми лізингового зобов’язання дорівнювала
справедливій вартості об’єкта лізингу.

Приклад 11.1. Відомі такі дані:
справедлива вартість обладнання — 100000 грн;
строк лізингу — 5 років;
ліквідаційна вартість — 5000 грн;
ставка процента — 10 %.
Платежі сплачуються на початку року.
1. Теперішня вартість ліквідаційної вартості

5000 : (1 + 0,1)5 = 3104,60 грн.
2. Загальна сума лізингових платежів

100000 – 3104,60 = 96895,40 грн.
3. Теперішня вартість серії лізингових платежів [див. формулу

(11.2)] 96895,40 · (формула (11.2) або дод. 3 при і = 10 %, n = 5) =
= 96895,40 : 4,16986 = 23237,09 грн.

Отже, лізингоодержувач повинен сплачувати лізингодавцю що-
року 23237,09 грн. Наприкінці п’ятого року він повинен повернути
обладнання, вартість якого становитиме 5000 грн, або сплатити
5000 грн лізингодавцю.

4. Теперішня вартість загальної суми лізингового зобов’язання
становитиме

23237,09 · 5 років + 5000 = 121185,45 грн.
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Ця сума містить:
основну суму боргу (справедлива вартість обладнання) —

100000 грн;
суму процентів за відстрочення платежів (фінансових доходів/

витрат) — 21185,45 грн (121185,45 – 100000).

Амортизаційні відрахування на надане в лізинг майно обчис-
люють згідно із законодавством України. Договором лізингу за до-
мовленістю сторін може бути передбачена прискорена амортизація
об’єкта лізингу.

Сплату мита, податку на додану вартість та акцизного збору
при ввезенні об’єктів лізингу на митну територію України при
здійсненні операцій міжнародного лізингу здійснюють відповідно
до законодавства України.

Якщо об’єктом лізингу є державне майно чи договір пайового
лізингу передбачає залучення державних коштів або для забезпе-
чення виконання лізингового договору надаються державні га-
рантії, то договір лізингу підлягає обов’язковій реєстрації у вста-
новленому Кабінетом Міністрів України порядку. Договори, не за-
реєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.

11.3. Факторинг і форфейтинг

Законом України “Про банки і банківську діяльність” факторинг
визначається як придбання права вимоги з постачання товарів і
надання послуг, прийняття ризику виконання цих вимог та інка-
сація цих вимог. Порядок здійснення факторингу наведено на
рис. 11.4, де 1 — відвантаження  продукції; 2 — акцепт розрахунко-
вих документів; 3 — подання розрахункових документів до банку-
фактора; 4 — перевірка платоспроможності покупця; 5 — оплата
розрахункових документів банком-фактором постачальнику; 6 —
оплата розрахункових документів покупцем банку-фактору.

У факторингу беруть участь три сторони:
• фактор (спеціалізована установа, спеціальний відділ комер-

ційного банку);
• постачальник;
• покупець.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


383

Розрізняють різні види факторингових операцій (рис. 11.5).

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

БАНК-ФАКТОР
 4

1

2

3 5 6

Рис. 11.4. Здійснення факторингу

КЛАСИФІКАЦІЯ  ВИДІВ  ФАКТОРИНГУ

за способом
кредитування
постачальника

без фінансування  (оплата
вимог на певну дату)

з фінансуванням
(попередня оплата)

за способом
розрахунків з

постачальниками

з правом регресу

без права регресу

за участю
боржників
в угоді

відкритий

закритий

за місцем
проведення внутрішній зовнішній

за видами
зобов’язань простий вексельний

за способами обліку
рахунків-фактур за партіями товарів агентський

Рис. 11.5. Види факторингу
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При факторингу без фінансування клієнт подає фактору доку-
менти, що підтверджують відвантаження  товару, а фактор зобов’я-
зується отримати на користь клієнта грошові кошти, тобто роль
фактора зводиться до інкасування фінансових документів.

Факторинг з фінансуванням полягає в тому, що фактор купує
рахунки-фактури клієнта і виплачує йому грошові кошти в розмірі
80–90 % суми боргу. Решта 10–20 %, що залишилася, банк отримує
як компенсацію ризику до погашення боргу. Після погашення бор-
гу банк повертає отриману суму клієнту.

Факторинг з правом регресу передбачає, що банк-фактор має
право повернення фактором клієнту несплачених покупцем розра-
хункових документів з вимогою повернення коштів.

Факторинг без права регресу зумовлює ризик для фактора при
відмові платника від виконання своїх зобов’язань.

При відкритому факторингу дебіторам надсилається повідом-
лення про укладення угоди і пропонується здійснити платежі безпо-
середньо фактору.

При закритому факторингу дебітори направляють кошти
клієнту, а той розраховується з фактором.

Внутрішній факторинг — коли постачальник, його клієнт і фак-
тор перебувають в одній країні.

Зовнішній факторинг — коли один з учасників операції перебу-
ває в іншій країні.

Простий факторинг — коли об’єктами факторингу є рахунки-
фактури.

Вексельний факторинг — коли об’єктом є векселі, виписані на
постачальника, які обліковуються фактором.

Факторинг за партіями товарів — коли здійснюється відкритий
облік рахунків-фактур за партіями товарів, і платники переказу-
ють фактору всі платежі, призначені постачальнику.

Факторинг агентського типу — коли дисконтуються продажі ок-
ремим покупцям, а кредит забезпечується фактором з відкриттям
спеціальних рахунків під конкретні операції.

Розрізняють два типи факторингу (рис. 11.6):
• конфіденційний, що обмежується тільки дисконтуванням  ра-

хунків-фактур; переваги для клієнта полягають у тому, що
він незалежніший від банку;

• конвенційний, який є комплексною системою обслуговування
клієнта і зосереджує як дисконтування рахунків-фактур, так
і додаткові послуги:
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– ведення повного бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості;

– консультування з питань організації розрахунків, ук-
ладення угод, одержання платежів;

– інформування про ринки збуту, ціни, платоспро-
можність майбутніх покупців тощо;

– надання транспортних, складських, страхових та рек-
ламних послуг.

Фактично за клієнтом зберігаються лише виробничі функції.
У цьому разі клієнт може істотно скоротити власний штат, що
сприяє зниженню витрат, але виникає ризик залежності клієнта від
фактора.

Доходи фактора від здійснення факторингової операції скла-
даються з двох частин:

• комісійних за послуги з обслуговування боргу (у розмірі 1–
2 % загальної суми придбаних банком рахунків);

• позичкового процента, нарахованого на виданий клієнту
аванс. Внаслідок швидкого обігу дебіторських рахунків і у
зв’язку з незначним періодом користування авансом дохід

ТИПИ  ФАКТОРИНГУ

конфіденційний конвенційний

Дисконтування рахунків-фактур • Ведення повного бухгалтерського
обліку дебіторської заборгованості;

• консультування з питань організації
розрахунків, укладення угод,
одержання платежів;

• інформування про ринки збуту, ціни,
платоспроможність  майбутніх
покупців тощо;

• надавати транспортні, складські,
страхові, рекламні послуги

Рис. 11.6. Типи факторингу
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банку від позичкового процента менший, ніж від комісійних
платежів.

Форфейтинг — кредитування експортера через придбання век-
селів чи інших боргових зобов’язань без права регресу. Форфейтер
відповідальний фактично за всі види ризику, а експортер — лише
за правові аспекти вимог, наприклад за відповідність  товару умо-
вам договору. Зворотний документ зазвичай купують зі знижкою.
Порядок здійснення форфейтингу наведено на рис. 11.7, де 1 — ви-
ставлення експортером рахунка (переказного векселя) на оплату
експортованих товарів; 2 — вимога форфейтбанку до імпортера
щодо акцепту платіжних документів та гарантування оплати бор-
гу банком країни імпортера; 3 — акцептування імпортером платіж-
них документів; 4 — прохання імпортера до свого банку надати
гарантію оплати боргу; 5 — гарантія банку імпортера перед
форфейтбанком щодо оплати боргу імпортером; 6 — придбання
форфейтбанком векселів чи інших боргових вимог без права регре-
су з їх оплатою; 7 — погашення імпортером боргу перед форфейт-
банком.

Форфейтинг дещо схожий на факторинг. Але якщо факторинг
використовують  для кредитування короткострокової заборгова-
ності всередині країни та за кордоном і, як правило, через придбан-
ня всіх вимог, то форфейтування є інструментом кредитування
окремих експортних вимог, зазвичай середньострокових.

ПОСТАЧАЛЬНИК
(експортер)

ПЛАТНИК
(імпортер)

ФОРФЕЙТБАНК БАНК ПЛАТНИКА

1 6

2

3

7

5

Рис. 11.7. Здійснення форфейтингу

4
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Спільне між факторингом та форфейтингом полягає в тому, що ці
методи використовують для скорочення заборгованості в балансі в
результаті продажу вимог.

Переваги форфейтингу для клієнта:
• не існує ризику процентних ставок;
• відсутність витрат на інкасування (стягнення за дорученням

клієнта) боргу;
• усунення валютних ризиків;
• відсутність політичного ризику;
• відсутність ризику неплатежу;
• поліпшення ліквідної позиції експортера.
До недоліків форфейтингу належать такі:
• висока вартість операції;
• складність знайти форфейтера.
Форфейтинг застосовують у таких операціях:
• фінансових — з метою швидкої реалізації довгострокових

фінансових зобов’язань;
• експортних — для сприяння надходженню готівки експорте-

ру, який надав кредит зарубіжному покупцеві.
У вартість форфейтингу входять:
• прибуток форфейтера;
• вартість наданих грошових коштів;
• покриття від комерційного ризику;
• покриття від політичного ризику;
• покриття від валютного ризику;
• покриття процентного ризику.

11.4. Гарантійні операції банків

Гарантійні операції полягають у зобов’язанні банку виплатити
борг свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) виконати
свої зобов’язання (рис. 11.8).

Плата за надання гарантійних послуг — це комісія.
Банківські гарантії, особливо відомих платоспроможністю

банків, фактично означають доступ клієнта до кредиту.
Форми гарантій
Поручительство є однією з форм гарантії — це договір, згідно з

яким одна особа (поручитель) бере на себе перед кредитором відпо-
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відальність за виконання боржником зобов’язання в повному об-
сязі або тільки частково.

Поручительство має акцесорний характер (додатковий договір)
і силу тільки тоді, коли діє основне зобов’язання. Акцесорний ха-
рактер поручительства полягає в такому:

• зобов’язання поручителя не може бути більшим за обсягом
обтяжливішим , ніж зобов’язання головного боржника. Од-
нак воно може бути також меншим та менш обтяжливим  і
стосуватися тільки частини боргу;

• за відповідних умов поручитель може використовувати пра-
во головного боржника на залік його вимог;

ГАРАНТІЯ

Види платіжна

договірна
(контрактна)

Гарантія повернення авансу

Гарантія виконання

Гарантія коносамента

Митна гарантія

Гарантія якості

Гарантія поставки

Гарантія обслуговування

Судова гарантія

Гарантія накладення арешту
на майно

Типи відклична

безвідклична

безумовна

умовна, у тому числі докумен-
тарна

Форми Поручительство

Платіжне зобов’язання

Рис. 11.8. Форми, типи і види гарантій
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• поручителю належить право на всі заперечення проти вимог
кредитора, які випливають безпосередньо із зобов’язання го-
ловного боржника.

Поручительство за відсутності іншої домовленості забезпечує не
тільки основне зобов’язання головного боржника, а й додаткові,
що виникають з основного відповідно до закону (наприклад, зобо-
в’язання сплатити законні проценти за прострочення платежу,
відшкодування збитків, що відбулись при невиконанні зобов’язан-
ня, сплату договірної неустойки).

Вимоги до поручителя висуваються кредитором не раніше строку,
коли головний боржник повинен був виконати своє зобов’язання.
До поручителя переходять усі права щодо боржника, які належали
кредитору, включаючи забезпечення (заставу, іпотеку та ін.).

Зауважимо, що акцесорність є критерієм розмежування поручи-
тельства і платіжного зобов’язання (гарантії). Якщо спостерігаєть-
ся акцесорність, то йдеться про поручительство, якщо її немає, —
про платіжне зобов’язання.

Платіжне зобов’язання — це форма гарантії, яка створює абст-
рактне (не акцесорне) зобов’язання щодо бенефіціара (покупця).
Гарант залишається зобов’язаним навіть тоді, коли зобов’язання,
що становить основу договору, з якихось причин втрачено. Він по-
винен без заперечення здійснити платіж на першу вимогу. Тому він
може й буде тільки перевіряти, чи правильно запитана гарантія,
тобто чи виконані формальні умови згідно з текстом гарантії. Він не
перевірятиме  матеріальну правомірність пред’явлення вимог за га-
рантією.

Така форма гарантії створює бенефіціару надійне правове ста-
новище.

Розглянемо сторони гарантійної операції.
Принципал — наказодавець за гарантією, який уповноважує

свій банк виставити гарантію, він же дає інструкції своєму банку
щодо того, яку гарантію необхідно надати (її вигляд, сума, дата
завершення терміну дії, специфічні умови тощо).

Гарант, або банк-гарант — банк, який виставляє гарантію
(банк принципала).

Бенефіціар — особа, на користь якої виставлено гарантію.
Бенефіціар (покупець) може вимагати негайної виплати, причо-

му принципал або гарант не мають права заявляти протест. У та-
кий спосіб бенефіціар звільняється від ризику не тільки неплато-
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спроможності основного боржника, а й процесуального запере-
чення. Це пов’язано з тим, що саме боржник (продавець, експортер)
повинен вимагати назад платіж, який зроблено за гарантією, якщо
він вважає, що відповідальний за незадовільне виконання кон-
тракту. І зовсім не кредитор (покупець, імпортер) повинен домага-
тися реалізації своїх вимог, які виникають з незадовільного виконан-
ня контракту. Тут, як і в разі акредитива, діє принцип “спочатку
платити, потім здійснювати судовий розгляд”.

Принципові відмінності поручительства і гарантії наведено в
табл. 11.1.

Типи банківських гарантій (див. рис. 11.8)
Відклична банківська гарантія — це гарантія, яка може бути

відкликана або її умови можуть бути змінені без попереднього по-
відомлення бенефіціара. Така гарантія не містить твердого зобов’я-
зання банку перед бенефіціаром і, отже, не є достатнім забезпечен-
ням для бенефіціара. У практиці міжнародних розрахунків відклич-
на банківська гарантія практично не використовується.

Безвідклична банківська гарантія — це гарантія, яка не може
бути відкликана, а її умови не можуть змінюватись без згоди бене-
фіціара. Бенефіціару, який хоче отримати тверде зобов’язання бан-
ку, доцільніше використовувати  саме такий тип гарантії.

Відкличні та безвідкличні банківські гарантії поділяють на
умовні й безумовні.

При виставленні безумовної гарантії передбачається, що банк-
гарант виконує свої зобов’язання перед бенефіціаром (здійснює
йому платіж) проти його простої першої вимоги, навіть якщо вона
нічим не обумовлена і не підтверджена поданням інших додаткових
документів. Такий тип гарантії вигідний бенефіціару, оскільки
максимально захищає його інтереси, і не вигідний принципалу. Ре-

Таблиця 11.1
Відмінності гарантії і поручительства

Поручительство

Зобов’язання поручителя поширюється
тільки на зобов’язання головного
боржника. Він платить лише тоді, коли
доведено, що головний боржник не
виконав договір з кредитором

Платіжне зобов’язання

Зобов’язання гаранта самостійне, тобто
не залежить від договірних відносин між
принципалом і бенефіціаром
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алізується безумовна гарантія в результаті однобічного прийняття
рішення бенефіціаром, тобто виключається можливість  виникнення
будь-яких спорів. Вимога бенефіціара має бути тільки заявлена в
межах суми і терміну гарантії. При виставленні безумовних га-
рантій банк-гарант, як правило, використовує формулювання “Бе-
зумовно гарантуємо”, “Гарантуємо безумовний платіж на першу
вимогу бенефіціара”, “Гарантуємо безумовний платіж на першу
просту вимогу бенефіціара незалежно від можливих заперечень з
боку принципала”. Зазвичай безумовні гарантії виставляються за
дорученням великих клієнтів банку і потребують грошового по-
криття.

Умовні гарантії — це гарантії, при реалізації яких мають дотри-
муватись певні умови. Вони меншою мірою вигідні бенефіціару. Як
правило, це такі умови:

• бенефіціар повинен зазначити причину заявлення своєї ви-
моги за гарантією (наприклад, додавши сертифікат про те,
що він виконав свої зобов’язання за контрактом, а його кон-
трагент не здійснив платіж у встановлені строки);

• згода принципала на здійснення платежу в рахунок га-
рантії — така умовна гарантія найменшою мірою вигідна
для бенефіціара;

• до вимоги бенефіціара на платіж у рахунок гарантії мають
бути додані документи, які підтверджують виконання ним
своїх зобов’язань за контрактом (комерційні і/або інші доку-
менти).

Гарантії, що передбачають подання комплекту документів на
відвантаження , називають документарними, вимога бенефіціара в
рахунок гарантії повинна бути підтверджена  спеціальним доку-
ментом — свідоцтвом повноважного представника третьої особи
(наприклад, торговельної або торговельно-промислової палати,
органу сертифікації товару, арбітражу) про те, що контрагент
(принципал) не виконав своїх зобов’язань. При виставленні доку-
ментарних гарантій банки-гаранти просять виписувати товаро-
розпорядчі документи їх наказу. Останнім часом виявляється тен-
денція до виконання операцій за документарними гарантіями так
само, як і операцій за документарними акредитивами із застосу-
ванням до них відповідних положень Уніфікованих правил і зви-
чаїв для документарних акредитивів.
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Види банківських гарантій
Платіжні гарантії виставляються банками-гарантами в забезпе-

чення платіжних зобов’язань покупців (боржників) щодо про-
давців (кредиторів). Такі гарантії використовують у міжнародних
розрахунках за відкритим рахунком і у формі інкасо, у розрахун-
ках на умовах комерційного кредиту, захищаючи інтереси експор-
терів (продавців). Розрізняють такі види платіжних гарантій:

• безумовні (у розрахунках на умовах комерційного кредиту;
у формі інкасо, особливо якщо покупець має можливість от-
римати товар до його оплати), які передбачають платіж про-
ти першої простої вимоги бенефіціара;

• умовні (у розрахунках банківським переказом), тобто перед-
бачати подання певних документів, що підтверджують
відвантаження  товару, проти яких здійснюється платіж за
гарантією (документарна гарантія).

Договірні (контрактні) гарантії забезпечують платежі за будь-
якими договорами (наприклад, договори про постачання товару,
про надання певної послуги) і виставляються банками в забезпе-
чення інтересів покупця (імпортера). Договірні гарантії, як і доку-
ментарні акредитиви та інкасо, є предметом уніфікації. Однак зас-
тосування уніфікованих правил до документарних гарантій
факультативне. Ці правила виконують тільки тоді, коли це безпосе-
редньо узгоджено сторонами в зовнішньоторговельному контракті,
а безпосередньо в гарантії міститься застереження про це. Крім того,
якщо будь-який пункт Уніфікованих правил договірних гарантій
(УПДГ) суперечить положенню права, яке застосовується до га-
рантії і яке сторони не можуть порушити, то це положення домінує,
тобто застосування УПДГ може обмежуватись нормами національ-
ного законодавства.

Розглянемо основні види договірних гарантій, найпоширеніші в
міжнародних операціях.

Гарантія повернення авансу (гарантія авансових платежів) — це
зобов’язання банку повернення авансу (або його невикористаної
частини) у разі невиконання продавцем (підрядчиком) закріплених
у контракті обов’язків щодо постачання товару (виконання робіт).
Така гарантія видається банком за дорученням підрядчика (екс-
портера), який відповідно до умов контракту отримує авансом по-
вну вартість товару або його частину.

Гарантія авансового платежу зазвичай видається на термін від
півроку до року і припиняє дію з поставкою предмета договору.
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Сума гарантії дорівнює авансовому платежу, однак часто змен-
шується в міру просування роботи або здійснення поставки за кон-
трактом, згідно з умовами якого здійснювалися авансові платежі.

Аванс, як правило, становить 10–20 % суми контракту. Га-
рантії авансового платежу завжди складають у такій формі, за
якою вони вводилися б у дію тільки після отримання продавцем уз-
годженого авансу.

Якщо контракт передбачає поставки товару частинами (по-
етапне виконання робіт), обсяг зобов’язань банку-гаранта змен-
шується на суму вартості відвантаженого  експортером товару (або
на суму вартості виконаних підрядчиком окремих етапів робіт).
Отже, названі гарантії обов’язково мають містити статтю про змен-
шення зобов’язань у процесі виконання договору поставок товару,
підтвердженого документами про поставки (наприклад, коноса-
ментом), або у процесі завершення робіт на об’єкті, також підтвер-
дженого спеціальним сертифікатом про завершення робіт.

Найпростіша форма зменшення зобов’язань за гарантією — це
встановлення чіткої часової дегресії, наприклад: “Гарантійна сума
зменшується кожні 6, 12, 18 і 24 місяці після набрання сили щораз на
25 %”. Часто орієнтиром для визначення зменшення беруть
справжній процес робіт, наприклад: “Сума цієї гарантії зменшуєть-
ся автоматично на 15 % вартості часткового постачання проти пе-
редання Bank of China вказаних в акредитиві № 2398 документів
про відвантаження, і термін її дії завершується при повному вико-
ристанні цього акредитива”. Особливо важлива точність у форму-
люванні тих умов гарантії, які визначають, як відбуватиметься
зменшення зобов’язань.

Найдоцільнішим для імпортера є використання безумовних га-
рантій повернення авансу. Оскільки відповідно до норм міжнарод-
ного права імпортер має право на повернення подвійної суми
авансу при невиконанні експортером своїх зобов’язань за контрак-
том, імпортеру доцільно вимагати виставлення гарантії на суму,
яка дорівнює подвійному розміру авансу. Однак у цьому разі така
гарантія за вимогами експортера виставляється як умовна, тобто
міститиме умову про подання рішення арбітражного суду, яке зобо-
в’язує експортера повернути аванс або його частину.

Гарантія виконання (виконання договору, контракту) забезпе-
чує сплату банком-гарантом сум штрафів на вимогу бенефіціара.
Гарантія виконання видається за дорученням продавця або під-
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рядчика (експортера) на користь покупця (імпортера). Умови кон-
трактів (особливо зовнішньоторговельних) зазвичай передбачають
санкції, які застосовуються до продавця або підрядчика  (експорте-
ра) у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх зо-
бов’язань. Такими санкціями є штрафи. Найчастіше ці гарантії ви-
даються при здійсненні підрядного будівництва , їх сума завжди не
перевищує 10–15 % суми контракту.

Покупці або замовники (імпортери) зазвичай наполягають на ви-
ставленні на їх користь безумовних гарантій виконання. Однак уста-
нови-експортери найчастіше видають гарантії, які передбачають пла-
тежі на підставі спеціального документа (документів), що свідчить про
неналежне виконання продавцем або підрядчиком (експортером) умов
контракту. Такі документи узгоджуються сторонами.

Гарантія виконання, як правило, діє до фактичної (фізичної) по-
ставки предмета договору або до моменту виконання відповідних
робіт чи надання послуг. У середньому термін дії названої гарантії
становить 2 роки.

Зауважимо, що гарантія виконання — найризикованіший вид
гарантії для продавця або підрядчика (експортера), оскільки поку-
пець або замовник (імпортер) вимагатиме продовження терміну дії
доти, поки повністю не задовольниться належним виконанням кон-
тракту. Оскільки належне виконання контракту — поняття доволі
суб’єктивне, багато залежатиме від доброзичливості покупця.

Крім описаних основних видів гарантій, які широко використо-
вуються в міжнародних розрахунках, існують й інші, які меншою
мірою поширені й специфічніші.

Гарантія коносамента (гарантія за втрачений коносамент — до-
кумент, який видається перевізником вантажу його відправнику,
посвідчує прийняття вантажу до перевезення й містить зобов’язан-
ня доставити вантаж у пункт призначення і передати його отриму-
вачу) — зобов’язання здійснювати всі витрати, що виникають,
якщо виявиться, що приймальник товару не був правомірним от-
римувачем. Цей вид гарантії найчастіше використовують тоді,
коли платіж забезпечується акредитивом, а товар уже перебуває в
порту призначення. Коносаменти, що необхідні для отримання то-
варів, можуть загубитись або запізнитися в разі поштового пере-
казу. У такому разі банк імпортера може дати гарантію коно-
самента власнику пароплавства або експедитору. Таким чином,
банківська гарантія може спонукати перевізника вантажу до пере-
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дання товару отримувачу без пред’явлення коносаменту, оскільки
вона захищає його в  разі вимоги відшкодування  збитків.

Сума гарантії коносаменту встановлюється в розмірі вартості
товару плюс відповідна маржа (150–200 % вартості вантажу).
Термін дії гарантії не лімітується або визначається до моменту по-
дання оригіналів коносаменту.

Митна гарантія (гарантія митного очищення, тимчасового вве-
зення) видається банками за дорученням підрядчиків для за-
безпечення безмитного тимчасового ввезення обладнання або ма-
теріалів, необхідних для будівництва об’єктів чи виконання інших
робіт. Зазвичай таке обладнання після завершення робіт має виво-
зитись. Якщо воно не буде вивезене, гарантія митного очищення
забезпечує отримання або виплату митного збору.

Гарантія якості забезпечує покупцеві (імпортерові) гарантії в
разі отримання неякісних товарів. Цю гарантію видають на випа-
док, якщо постачальник при зверненні до нього все ж не усуне пев-
них недоліків. Гарантія якості є своєрідним страхуванням при
виникненні претензій у покупця до продавця, виявленні дефектів
при транспортуванні товару. Сума гарантії вказується в контракті
й становить 5–20 % його вартості.

Гарантія поставки забезпечує покупця (імпортера), якщо прода-
вець не поставить товар або не надасть відповідних послуг у заз-
начений строк. По суті вона близька до гарантії виконання.

Гарантія обслуговування передбачає, що після завершення робіт
будівельник виконає свої зобов’язання в період обслуговування
об’єкта. Такі гарантії можуть використовуватись при укладенні
контрактів на будівництво  об’єктів до моменту отримання грошей
від замовника.

Судова гарантія забезпечує витрати процесу і сторін у судових
процесах, які завершуються на користь судових інстанцій або сторін.

Гарантія накладення арешту на майно (або гарантія забезпечення
ризику). Якщо на майнові цінності дебітора накладається арешт,
то він може виставити гарантію забезпечення позову (наприклад,
солідарне поручительство). Після цього йому знову надається пра-
во розпоряджатися цими цінностями.

Шляхи надання гарантій
Пряма гарантія виставляється бенефіціару прямо, без допомоги

посередника. Тоді в гарантійній операції беруть участь три сторо-
ни: принципал, банк-гарант (банк принципала) і бенефіціар.
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Відносини сторін схематично показано на рис. 11.9, де 1 — укла-
дення комерційного контракту; 2 — укладення угоди (або кредит-
ного договору), за якою принципал уповноважує свій банк виста-
вити гарантію бенефіціару; 3 — надання гарантії бенефіціару бан-
ком-гарантом.

Як випливає з рис. 11.9, банк-гарант надає гарантії на користь
бенефіціара безпосередньо. Вони меншою мірою вигідні бенефіціару,
оскільки йому важко перевірити оригінальність гарантії без свого
банку .

Непряма гарантія — це гарантія, яка авізується (сповіщається)
через банк бенефіціара. У цьому разі гарантія надається бенефіціа-
ру місцевим банком за запитом банку принципала, який діє як
контргарант. Поопераційний порядок надання непрямої банків-
ської гарантії наведено на рис. 11.10, де 1 — укладення комерційно-
го контракту; 2 — укладення угоди (або кредитного договору), за
якою принципал уповноважує свій банк виставити гарантію бене-
фіціару; 3 — надання контргарантії банком принципала банку-га-
ранту; 4 — надання місцевої гарантії бенефіціару банком-гарантом.

У такій гарантійній операції беруть участь чотири сторони:
• принципал;
• банк-гарант;
• авізуючий банк — банк, що здійснює авізування бенефіціару

отриманої від банку-гаранта гарантії;
• бенефіціар.
Якщо банк-гарант і авізуючий банк не є кореспондентами, то в

операції бере участь також банк-посередник (загальний кореспон-
дент) або кілька банків-посередників.

ПРИНЦИПАЛ
(продавець)

БЕНЕФІЦІАР
(покупець)

ГАРАНТ
(банк принципала)

1

2 3

Рис. 11.9. Надання прямої банківської  гарантії

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


397

Система дії непрямих гарантій на практиці нагадує безвідклич-
ний документарний акредитив. Так само в операції задіяні чотири
сторони, однак механізм дії гарантії зворотний: імпортер діє як
принципал, коли просить свій банк відкрити акредитив у банку ек-
спортера, мета якого полягає в авізуванні клієнта-бенефіціара, з
наданням і без надання свого підтвердження .

Використання непрямих гарантій уповільнює процес реалізації
гарантії через присутність четвертої сторони як посередника. Крім
того, підвищується також вартість операції, оскільки банк, що є га-
рантом, бере комісію, яку буде зараховано на рахунок експортера.

Зауважимо, що днем завершення контргарантії має бути дата,
відмінна від дня завершення власне гарантії, щоб існувала мож-
ливість для поштових відстрочень (обмін інформації між банками).
Як правило, термін контргарантії завершується щонайпізніше че-
рез 15 днів після гарантії. В окремих випадках можливе подовження
зазначеного терміну.

11.5. Трастові послуги банків

Трастові послуги — це відносини між заінтересованими сто-
ронами, одна з яких (довіритель) передає, а інша (траст) бере на
себе відповідальність за управління власністю, майном на користь
третьої сторони (бенефіціара). Бенефіціаром може бути як власне до-
віритель, так і третя особа (рис. 11.11).

Активні операції — коли власність на майно, що розміщується в
довірчому управлінні, може відчужуватись шляхом продажу, на-
дання застави без згоди довірителя.

ПРИНЦИПАЛ БЕНЕФІЦІАР
1

2 4

ГАРАНТ
(банк бенефіціара)

3
КОНТРГАРАНТ

(банк принципала)

Рис. 11.10. Надання непрямої банківської  гарантії
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КЛАСИФІКАЦІЯ  ТРАСТОВИХ  ПОСЛУГ

за характером
розпорядження

майном

активні

пасивні

за характером
дій

пов’язані з управлінням майном довірителя

не пов’язані з управлінням майном довірителя

за категорією
довірителя майна

для
фізичних
осіб

• заповідальний траст;
• прижиттєвий траст;
• опікунство і забезпечення
зберігання майна;

• залучення коштів населення
на цільові вклади;

• трасти для голосування

+ зберігання цінностей

• Корпоративний траст;
• створення фондів для
погашення заборгованості;

• тимчасове управління
справами;

• послуги депозитарію;
• розпорядження активами;
• траст найманих працівників;
• інвестування коштів клієнта;
• управління коштами
благодійних фондів

для
юридичних

осіб

за можливістю
розірвання угоди відкличний безвідкличний

за набором майна
повний спеціальний

Рис. 11.11. Види трастових послуг
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Пасивні операції — коли майно, передане в довірче управління,
не може використовуватися  без згоди довірителя.

Трастові операції, не пов’язані з управлінням майном довірите-
ля — коли траст зобов’язується виконати юридичні дії за рахунок і
від імені клієнта.

Відкличний траст — коли довіритель без попереднього повідом-
лення траста може в будь-який момент розірвати угоду.

Безвідкличний траст — коли розірвання угоди без попереднього
повідомлення забороняється.

Повні трастові послуги — коли здійснюється управління всіма
видами майна довірителя.

Спеціальні трастові послуги — коли здійснюється управління ок-
ремими видами майна довірителя (наприклад, грошовими кошта-
ми, цінними паперами, нерухомістю).

Трастові послуги на користь фізичних осіб
Заповідальний траст — це розпорядження спадком, що включає

такі операції:
• з отримання рішень суду;
• збирання, інвентаризація та забезпечення зберігання спадку;
• сплата адміністративних  витрат;
• розрахунки з кредиторами;
• сплата податків;
• юридичне та податкове консультування;
• інвестування вільних коштів у різні фінансові інструменти;
• реалізація майна, яке не підлягає тривалому зберіганню;
• контроль за здійсненням та продовженням комерційних опе-

рацій;
• розподіл майна між спадкоємцями.
Прижиттєвий траст (управління майном, що було передано

банку) передбачає:
• прийняття  оптимальних рішень про розміщення коштів;
• оформлення страхування і внесення страхових платежів;
• консультування;
• розміщення основного капіталу з можливістю використання

як застави при кредитуванні;
• депозитні операції;
• отримання доходів;
• виплату доходу клієнтові;

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


400

• облікові операції;
• фінансовий аналіз ефективності використання майна.
Опікунство і забезпечення зберігання майна передбачає набір

операцій, аналогічний управлінню майном. Цей вид трастових
операцій поширюється переважно на неповнолітніх, які вважають-
ся недієздатними для управління і володіння майном. В окремих ви-
падках умови трасту передбачають виплату бенефіціару лише та-
кої суми доходу чи основного капіталу, яка, на думку опікуна, не-
обхідна для існування бенефіціара, включаючи витрати на освіту
(траст для виплати коштів, необхідних для існування).

Цей вид трастових послуг має дві  форми:
• опікунство індивіда (неповнолітнього, недієздатного);
• опікунство майна — коли власник майна фізично не спро-

можний управляти ним.
Залучення коштів від населення на цільові вклади передбачають

подальше використання коштів на будівництво  та придбання
житла, іншого нерухомого та рухомого майна.

Трасти для голосування. Дрібні акціонери, придбавши акції, пе-
редають їх у довірчу власність. Банк-траст, отримавши право го-
лосу за акціями, зобов’язується одержувати дивіденди і зарахову-
вати їх бенефіціару.

Трастові послуги на користь юридичних осіб
Корпоративний траст — обслуговування облігаційної позики,

що супроводжується переданням довіреній особі права розпоря-
джатися майном, яке є забезпеченням позики.

Створення фондів для погашення заборгованості — відповідно
до умов договору може здійснюватися погашення боргів, сплата
процентів (викуп облігацій, виплата дивідендів акціонерам тощо).

Тимчасове управління справами — при реорганізації чи ліквідації
компанії.

Послуги депозитарію — розглянуто в розд. 6.
Розпорядження активами — управління грошовими коштами,

фондами, цінними паперами, нерухомістю як всередині країни, так
і за кордоном.

Траст найманих працівників — надання послуг в інтересах пра-
цівників: управління фондами, призначеними для виплати пенсій,
різних винагород та допомог.

Інвестування коштів клієнта — клієнт визначає активи, у які
банк-траст повинен вкладати відповідні кошти.
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Управління коштами благодійних фондів. Особливість цих трас-
тових операцій полягає в тому, що вони мають приватний харак-
тер, тобто бенефіціарами є особи, які відповідають волі довірителя
(хворі на певну хворобу, літні одинокі особи, наркомани, правопо-
рушники та ін.), але без зазначення конкретних прізвищ, або певні
установи (будинки літніх людей, госпіталі, клініки, центри реабілі-
тації та ін.).

Трастові послуги на користь як фізичних, так і юридичних осіб —
це зберігання цінностей. Основна риса надання таких послуг поля-
гає в тому, що банки мають відповідні спеціальні приміщення чи
спеціальне обладнання, які виключають випадкову втрату або по-
шкодження цінностей, прийнятих на зберігання. Існує три форми
таких операцій.

1. Зберігання цінностей клієнтів у сховищі на умовах укладено-
го договору. При цьому складаються описи, де вказуються назва і
сума оцінки кожного виду цінностей. Цінності мають бути опеча-
тані. Вони розміщуються у сховищах, які мають грати і замикають-
ся на замок. Всередині сховища цінності зберігаються на металевих
стелажах. Банки відповідальні за зберігання цінностей у розмірі ре-
альної шкоди, але не більше від суми оцінки.

2. Надання клієнтові сейфа у приміщенні банку. Сейф здається
клієнтові в оренду для самостійного використання. Клієнт не спов-
іщає банк про вміст сейфа, отримує ключ від сейфа і самостійно
вміщує в нього цінності або вилучає їх протягом робочого дня бан-
ку. Банк зобов’язується забезпечити зберігання сейфа і доступ до
нього тільки клієнта або уповноважених ним осіб.

3. Надання нічних сейфів. Такі сейфи надаються тоді, коли у
клієнта є потреба здійснювати регулярні внески грошових коштів
до банку після закінчення робочого дня. Клієнт вкладає готівку у
спеціальну сумку, яку одержує від банку, і опускає її у спеціальний
отвір, розміщений на зовнішньому боці будівлі банку. Вранці служ-
бовець банку забирає всі сумки з нічних сейфів і заносить інформа-
цію про них у відповідні реєстри бухгалтерського обліку. Договір
може передбачати умову, за якою банк має право розкривати сум-
ки, перелічувати вкладену готівку і зараховувати її на відповідні
рахунки клієнтів.

Доходи від трастових послуг формуються за рахунок комісійних
винагород. Ставки внесків диференційовані за видами трастів і по-
в’язаними з ними послугами з управління трастами. Плата може
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бути фіксованою від суми майна; залежати від доходу, одержаного
від управління майном; бути визначена іншим зафіксованим в
угоді способом.

Наприклад, в угоді може бути обумовлено преміювання банку
за досягнутий рівень зростання активів (якщо він перевищує се-
редній рівень) або сплата штрафу (якщо результат менший від се-
реднього). Друге призводить до збільшення з боку банків-трастів
розмірів комісійних за свої послуги, щоб мати можливість у разі по-
треби компенсувати свої можливі втрати.

11.6. Інші нетрадиційні банківські операції

Агентські послуги характеризуються тим, що банк (агент) вчи-
няє як юридичні, так і фактичні дії за дорученням і за рахунок
клієнта (принципала).

Кінцева мета агентських послуг полягає у встановленні догові-
рних зобов’язань між принципалом і третьою особою.

Агент діє, як правило, від імені принципала, і укладені ним або
за його сприяння угоди визначають права і обов’язки безпосеред-
ньо для принципала.

В окремих випадках, вступаючи у відносини з третьою особою
за дорученням принципала, агент має право діяти від власного
імені, не розкриваючи перед третьою особою факт існування прин-
ципала (або може вказати на те, що діє за дорученням і за рахунок
принципала, не зазначаючи його імені). Незалежно від того, як ви-
ступає агент у відносинах з третіми особами, результат укладених
ним угод полягає на принципала.

Агенти можуть бути:
• генеральними, якщо мають повноваження вести всі справи

принципала , які належать до визначеної сфери діяльності;
• спеціальними, якщо виконують лише конкретно визначені

дії.
Агентські послуги включають:
• збереження активів;
• одержання доходів за ними та повідомлення клієнта;
• купівлю-продаж цінних паперів та доставку їх клієнту;
• обмін цінних паперів;
• погашення облігацій;
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• сплату податків;
• оформлення страхових полісів;
• оплату рахунків;
• укладення угод від імені клієнта;
• отримання кредитів;
• купівлю-продаж іноземної валюти і дорогоцінних металів.
Відмінність агентських послуг від трастових полягає у тому, що

при їх наданні клієнт не втрачає повноважень власника, а лише
доручає банку вчинення операцій від свого імені.

Консультаційні послуги. Банки можуть консультувати клієнтів з
певних питань:

• бухгалтерського обліку і звітності, оподаткування, аналізу
фінансово-господарської діяльності та платоспроможності
господарських партнерів клієнта;

• організації емісії та вторинного обігу цінних паперів;
• вибору напрямів інвестування коштів.
Цей вид послуг тісно пов’язаний з іншими, зокрема кредитними

та лізинговими. Такі послуги надають менеджери підрозділів бан-
ку, працівники спеціально створених підрозділів. Плата за кон-
сультації враховується у складі плати за основний вид операцій,
що супроводжуються консультацією.

Банки здійснюють інформаційну діяльність: одержують інформа-
цію, використовують її, поширюють і зберігають.

Інформація буває відкрита (публікації в офіційних друкованих
виданнях) і з обмеженим доступом.

Література [1; 10; 65–67; 71; 76; 88; 101–103; 118]

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. За категорією довірителя майна як фізичним, так і юридичним
особам надається такий вид трастових послуг:

А) заповідальний траст;
Б ) траст для голосування;
В) корпоративний траст;
Г ) зберігання цінностей.

2. Відносини між заінтересованими сторонами, одна з яких пере-
дає, а інша зобов’язується управляти власністю, майном на користь
третьої сторони, називають:
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А) поручительством;
Б ) інкасо;
В) трастовою послугою;
Г ) брокерськими операціями з цінними паперами.

3. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без пра-
ва зворотної вимоги до клієнта називають:

А) лізингом;
Б ) факторингом;
В) форфейтингом;
Г ) інкасацією.

4. Довгостроковий кредит, який надається в майновій формі й
погашається з розстроченням рівними платежами, називають:

А) лізингом;
Б ) факторингом;
В) форфейтингом;
Г ) кредитною лінією.

5. Кредитування експортера шляхом придбання векселів або ін-
ших боргових вимог називають:

А) лізингом;
Б ) факторингом;
В) форфейтингом;
Г ) врахуванням.

6. До умов фінансового лізингу не належить така:
А) строк дії угоди повинен перевищувати строк, за який амор-

тизується 60 % вартості об’єкта лізингу;
Б ) об’єкт лізингу обліковується на балансі лізингоодержувача;
В) ризики псування і втрати майна несе лізингоодержувач;
Г ) після закінчення терміну дії лізингової угоди майно перехо-

дить у власність лізингоодержувача або викупається  ним за
залишковою вартістю.

7. Банк-фактор купує рахунки-фактури клієнта і виплачує йому
грошові кошти в розмірі 80 % суми боргу. Умовою угоди передбаче-
но, що банк має право повернути клієнту несплачені покупцем роз-
рахункові документи з вимогою повернення відповідних коштів.
Така операція відповідає факторингу:
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А) без фінансування з правом регресу;
Б ) з фінансуванням з правом регресу;
В) без фінансування без права регресу;
Г ) з фінансуванням без права регресу.

8. Акцесорний характер має така форма гарантії:
А) поручительство;
Б ) платіжне зобов’язання;
В) аваль .

9. Трастову послугу, за якою при переданні цінностей на зберіган-
ня в банк складаються докладні описи, називають так:

А) зберігання цінностей клієнтів у сховищі;
Б ) надання клієнтові сейфа;
В) надання нічних сейфів.

10. Послуги, які характеризуються тим, що банк вчиняє як юри-
дичні, так і фактичні дії за дорученням й за рахунок клієнта, нази-
вають:

А) трастовими;
Б ) агентськими;
В) інформаційними;
Г ) консультаційними.

11. Якщо гарантія виставляється бенефіціару прямо, без допомо-
ги посередника — це гарантія:

А) безумовна;
Б ) пряма;
В) безвідклична;
Г ) договірна.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

11.1. Банк уклав угоду з фінансового лізингу. Об’єкт лізингу —
автомобіль вартістю 50000 грн. Термін лізингу — 5 років. Ставка
процента — 12 % річних. Лізингові платежі сплачуються наприкінці
кожного періоду. Ліквідаційна вартість за угодою — 0.

Розрахувати:
1) суму одного лізингового платежу;
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2) загальну суму платежів за угодою;
3) суму лізингового зобов’язання;
4) суму процентів , які отримає банк у результаті лізингової

угоди.

11.2. Банк купив у підприємства право на вимогу боргу (без
права регресу). Розмір вимоги — 100 тис. грн. Процентна ставка за
користування кредитом — 20 % річних. Клієнтові  потрібно перера-
хувати аванс у розмірі 60 %. Розмір ризику за несвоєчасність одер-
жання коштів від платника — 2 % суми вимоги. Плата за обслуго-
вування — 1 %.

Визначити:
1) розмір доходу банку від факторингової операції;
2) суму авансового платежу клієнту і суму остаточного розра-

хунку, якщо відомо, що за угодою винагорода банку спла-
чуватиметься наприкінці строку дії угоди.

11.3. Банк уклав угоду управління депозитними коштами
фізичної особи в сумі 10 тис. дол. З умов управління випливає, що
банк приймає кошти у гривнях з розрахунку 18 % річних з випла-
тою процентів через 12 місяців у національній валюті за валютним
еквівалентом або в іноземній валюті. На початку строку передання
коштів курс становив 5,15 грн за 1 дол., у кінці строку — 5,35 грн.
Комісійна винагорода за управління грошовими коштами — 4,5 %
доходу довірителя. Розрахувати суму доходу банку від здійснення
операції.
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Розділ 12

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ БАНКУ

12.1. Економічні нормативи регулювання
діяльності банків. Ліквідність
і платоспроможність банку

Відповідно до законів України “Про Національний банк Украї-
ни” та “Про банки і банківську діяльність” НБУ встановлює пев-
ний порядок визначення регулятивного капіталу банку та еконо-
мічні нормативи, що є обов’язковими до виконання всіма банками.

Нормативи капіталу:
• мінімального розміру регулятивного капіталу;
• адекватність регулятивного капіталу;
• адекватність основного капіталу.
Нормативи ліквідності:
• миттєва ліквідність;
• поточна ліквідність;
• короткострокова ліквідність.
Нормативи кредитного ризику:
• максимального розміру кредитного ризику на одного контр-

агента;
• великих кредитних ризиків;
• максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,

наданих одному інсайдеру;
• максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та по-

ручительств, наданих інсайдерам.
Нормативи інвестування:
• інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;
• загальної суми інвестування;
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• ризику загальної відкритої (довготривалої/короткотривалої)
валютної позиції банку.

Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятивний
капітал банку. Це один з найважливіших  показників діяльності
банків, основне призначення якого полягає в покритті негативних
наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у процесі
своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості
та стабільної діяльності банків.

Регулятивний капітал банку складається з основного (першого
рівня) та додаткового (другого рівня). Основний капітал вва-
жається не змінним і таким, що не підлягає переданню, перероз-
поділу й повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий
капітал має не такий постійний характер і піддається змінам.

Основний капітал складається з низки елементів.
1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал. За

підсумками року на основі фінансової звітності розмір статутного
капіталу коригується на індекс девальвації чи ревальвації гривні
за рахунок і в межах валових доходів або валових витрат банку
відповідно  до методики, визначеної НБУ.

2. Розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нерозпод-
іленого прибутку (резерви, оприлюднені банком у фінансовій
звітності):

• дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу;
• емісійні різниці (емісійний дохід) — сума перевищення до-

ходів, отриманих підприємством  від первинної емісії (випус-
ку) власних акцій та інших корпоративних прав над номіна-
лом таких акцій (інших корпоративних прав);

• резервні фонди, що створюються згідно із законами України;
• загальні резерви, що створюються під невизначений ризик

при виконанні банківських операцій;
• прибуток минулих років;
• прибутки минулих років, що очікують затвердження.
Зазначені складові включаються до капіталу першого рівня за

умови відповідності таким критеріям: відрахування до резервів і
фондів здійснено з прибутку після оподаткування або з прибутку
до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зо-
бов’язання; призначення резервів та фондів і рух коштів за цими ре-
зервами та фондами окремо розкрито в оприлюднених звітах бан-
ку; фонди мають бути в розпорядженні банку з метою необмеженого
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і негайного їх використання для покриття збитків; будь-яке по-
криття збитків за рахунок резервів і фондів здійснюється лише через
рахунок прибутків і збитків.

3. Загальний розмір основного капіталу. Визначається з ураху-
ванням розміру очікуваних (можливих) збитків за невиконаними
зобов’язаннями контрагентів та зменшується на суму:

• недосформованих резервів під можливі збитки за кредитними
операціями; операціями з цінними паперами; дебіторською
заборгованістю; простроченими понад 30 днів та сумнівними
до отримання нарахованими доходами за активними опера-
ціями; коштами, розміщеними на кореспондентських рахун-
ках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банк-
рутами чи ліквідуються за рішенням уповноважених органів
або зареєстровані в офшорних зонах;

• нематеріальних активів за мінусом суми зносу;
• капітальних вкладень у нематеріальні активи;
• збитків минулих років;
• збитків минулих років, що очікують затвердження;
• збитків поточного року.
Додатковий капітал складається з таких елементів:
• резерви під стандартну заборгованість інших банків;
• резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитни-

ми операціями банків;
• результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням ін-

дексу девальвації чи ревальвації гривні;
• результат переоцінки основних засобів;
• прибуток поточного року;
• субординований борг, що враховується до капіталу (субор-

динований капітал).
Субординований капітал включає кошти, залучені від юридич-

них осіб — резидентів і нерезидентів як у національній, так і в іно-
земній валюті на умовах субординованого боргу.

Субординований борг — це звичайні незабезпечені боргові капі-
тальні інструменти (складові капіталу), які відповідно до угоди не
можуть бути взяті з банку раніше, ніж через п’ять років, а в разі
банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення
претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів,
включених до капіталу, не може перевищувати 50 % розміру основ-
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ного капіталу зі щорічним зменшенням на 20 % його первинної вар-
тості протягом п’яти останніх років дії угоди.

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, можуть
включатися в капітал банку після отримання дозволу НБУ в разі їх
відповідності таким критеріям:

• незабезпечності, субординованості й повної сплати;
• неможливості погашення з ініціативи власника;
• можливості вільної участі в покритті збитків без пред’явлення

банку вимоги про припинення торговельних операцій;
• можливості відстрочення обслуговування зобов’язань щодо

сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дає змогу
банку здійснити ці виплати.

На капітал другого рівня накладаються такі обмеження:
• при розрахунку загальної суми регулятивного капіталу за-

гальний розмір додаткового капіталу не може перевищувати
100 % основного капіталу;

• розмір субординованого капіталу не може перевищувати
50 % основного капіталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загаль-
ний розмір капіталу обох рівнів додатково зменшується на балансо-
ву вартість таких активів:

• акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж та інвестицій, випущених банком;

• інвестицій у капітал (що не консолідуються) інших банків та
фінансових установ у розмірі щонайменше 10 % їх статутно-
го капіталу та в дочірні установи;

• коштів, вкладених в інші банки на умовах субординованого
боргу.

Національний банк України встановлює норматив мінімально-
го розміру регулятивного капіталу (Н1), якого зобов’язані дотриму-
ватися всі банки (табл. 12.1).

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) (норматив
платоспроможності) характеризує здатність банку своєчасно і в по-
вному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що ви-
пливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошо-
вого характеру. Що вищий показник адекватності регулятивного
капіталу, то більша частка ризику, яку беруть на себе власники
банку, і, навпаки, що нижчий показник, то більша частка ризику,
яку беруть на себе кредитори/вкладники банку.
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Цей норматив встановлюється для запобігання надмірному пе-
рекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення
банківських активів на кредиторів/вкладників банку і визначаєть-
ся так:

Таблиця 12.1
Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1)

Дата
Для місцевих
кооперативних

банків

Для регіональних
банків, у тому числі
спеціалізованих

ощадних та іпотеч-
них

Для міжрегіональних
банків, у тому числі
спеціалізованих
інвестиційних
і розрахункових

(клірингових), централь-
ного кооперативного

банку

Для діючих банків — не менше

На 17 січня 2003 р. 1 млн євро 3 млн євро  5 млн євро
На 1 січня 2004 р. 1,15 млн євро 3,5 млн євро 5,5 млн євро
На 1 січня 2005 р. 1,3 млн євро 4 млн євро 6 млн євро
На 1 січня 2006 p. 1,4 млн євро 4,5 млн євро 7 млн євро;
На 1 січня 2007 р. 1,5 млн євро 5 млн євро 8 млн євро

Для новостворених банків
До першого року
діяльності 1 млн євро 3 млн євро 5 млн євро
До 2 року діяльності 1,1 млн євро 3,5 млн євро 5,5 млн євро
До 3 року діяльності 1,2 млн євро 4 млн євро 6 млн євро
До 4 року діяльності 1,35 млн євро 4,5 млн євро 7 млн євро
З 5 року діяльності 1,5 млн євро 5 млн євро 8 млн євро

Регулятивний капітал банку
Н2 =

 ∑(активи, позабалансові інструменти ×
× % кредитного ризику)

 ≥ 8 % (12, 15 %).

При цьому активи зменшуються на суму створених відповідних
резервів за активними операціями.

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку
його активи поділяють на п’ять груп за ступенем ризику і підсумо-
вують з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження.
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Перша група активів зі ступенем ризику 0 %:
• готівкові кошти;
• банківські метали;
• кошти в НБУ;
• боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади,

що рефінансуються та емітовані НБУ;
• нараховані доходи за борговими цінними паперами, що реф-

інансуються та емітовані НБУ;
• боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади

у портфелі банку на продаж та інвестиції.
Друга група активів зі ступенем ризику 10 %:
• короткострокові та довгострокові кредити, надані централь-

ним органам виконавчої влади;
• нараховані доходи за кредитами, наданими центральним

органам виконавчої влади.
Третя група активів зі ступенем ризику 20 %:
• боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади, що

рефінансуються та емітовані НБУ;
• боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади в

портфелі банку на продаж та інвестиції;
• кошти до запитання, розміщені в банку, який має офіційний

кредитний рейтинг не нижче інвестиційного класу;
• нараховані доходи за коштами до запитання, розміщені в

банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче інве-
стиційного класу;

• депозити овернайт, розміщені в банку, який має офіційний
кредитний рейтинг не нижче інвестиційного класу;

• інші короткострокові депозити, розміщені в банку, який має
офіційний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного класу;

• нараховані доходи за депозитами овернайт, гарантійними
депозитами, іншими короткостроковими депозитами, розмі-
щеними в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не
нижче інвестиційного класу;

• кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові креди-
ти, розміщені в банку, який має офіційний кредитний рей-
тинг не нижче інвестиційного класу;

• нараховані доходи за кредитами овердрафт, овернайт та
іншими короткостроковими кредитами, розміщеними в бан-
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ку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче інвести-
ційного класу.

Четверта група активів зі ступенем ризику 50 %:
• кошти до запитання в інших банках, що не належать до

інвестиційного класу;
• нараховані доходи за коштами до запитання в інших бан-

ках, що не належать до інвестиційного класу;
• депозити овернайт, розміщені в інших банках, що не нале-

жать до інвестиційного класу;
• короткострокові та довгострокові кредити, надані місцевим

органам виконавчої влади;
• нараховані доходи за кредитами, наданими місцевим орга-

нам виконавчої влади;
• гарантійні депозити в інших банках (покриті);
• зобов’язання з кредитування, надані банкам та інші зобов’я-

зання, надані клієнтам;
• валюта та банківські метали, які куплені, але не одержані;
• активи до одержання.
П’ята група активів зі ступенем ризику 100 %:
• прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в

інших банках;
• прострочені нараховані доходи за кредитами, наданими цен-

тральним і місцевим органам виконавчої влади;
• короткострокові депозити, розміщені в інших банках, що не

належать до інвестиційного  класу;
• нараховані доходи за строковими депозитами, розміщеними

в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;
• довгострокові  депозити, розміщені в інших банках;
• гарантійні депозити в інших банках (непокриті);
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи

за строковими депозитами, розміщеними в інших банках;
• кредити овердрафт, овернайт, кошти за операціями репо та

інші короткострокові кредити, надані іншим банкам, що не
належать до інвестиційного  класу;

• довгострокові кредити, надані іншим банкам;
• нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам,

що не належать до інвестиційного класу;
• фінансовий лізинг (оренда), наданий іншим банкам;

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


414

• пролонгована заборгованість за кредитами, наданими
іншим банкам;

• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи
за кредитами, наданими іншим банкам;

• кредити, надані суб’єктам господарської діяльності;
• нараховані доходи за кредитами, наданими суб’єктам гос-

подарської діяльності;
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи

за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності;
• пролонгована заборгованість за кредитами, наданими суб’єк-

там господарської діяльності;
• сумнівна заборгованість інших банків і за кредитами, нада-

ними суб’єктам господарської діяльності;
• сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за

міжбанківськими операціями;
• дебіторська заборгованість за операціями з банками та опе-

раціями з клієнтами банків;
• сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банка-

ми та операціями з клієнтами банків;
• транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними

картками через банкомат;
• пролонгована, прострочена та сумнівна заборгованість за

кредитами, наданими центральним та місцевим органам ви-
конавчої влади;

• кредити, надані фізичним особам;
• пролонгована заборгованість за кредитами, наданими фі-

зичним особам;
• нараховані доходи за кредитами, наданими фізичним особам;
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи

за кредитами, наданими фізичним особам;
• сумнівна заборгованість за кредитами, наданими фізичним

особам;
• сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за опе-

раціями з клієнтами;
• акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі

банку на продаж та інвестиції;
• боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськи-

ми) установами та нефінансовими підприємствами, у порт-
фелі банку на продаж та інвестиції;
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• нараховані доходи за акціями та борговими цінними папе-
рами в портфелі банку на продаж та інвестиції;

• прострочені нараховані доходи за борговими цінними папе-
рами в портфелі банку на продаж та інвестиції;

• товарно-матеріальні цінності;
• основні засоби;
• інші активи банку;
• зобов’язання за всіма видами гарантій (акцептами, аваля-

ми);
• непокриті акредитиви;
• сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими

металами;
• цінні папери до одержання за операціями андерайтингу;
• сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами,

крім інструментів валютного обміну.
Значення нормативу Н2 має становити:
• протягом перших 12 місяців діяльності (з дня отримання лі-

цензії) — не менше 15 %;
• протягом наступних 12 місяців — не менше 12 %;
• у подальшому — не менше 8 %.
Норматив адекватності основного капіталу (НЗ) встановлюється

з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів та
вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк
у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ри-
зиків, які розраховуються так:

Основний капіталН3 =
 Загальні активи (чисті)

 ≥ 4 %.

При розрахунку цього нормативу загальні активи відповідно
зменшуються на розрахункову суму резервів за всіма активними
операціями банку, суму неамортизованого дисконту за цінними
паперами та зносу основних засобів.

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається зба-
лансованістю між строками і сумами погашення розміщених ак-
тивів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також
строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів
(надання кредитів, інші витрати). Ліквідними активами є кошти в
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касі, які відкриті в НБУ та інших банках, а також активи, що
можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові
кошти.

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності — ризику
недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпли-
ву, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за
власними зобов’язаннями через неможливість за певних умов швид-
кої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих
втрат. У цьому зв’язку банки повинні постійно керувати лік-
відністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного ви-
конання всіх узятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів,
строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідно-
шення між власними та залученими коштами, формувати опти-
мальну структуру активів зі збільшенням частки високоякісних ак-
тивів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання пра-
вомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.

З метою контролю за станом ліквідності банків НБУ впроваджує
такі нормативи: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5)
та короткострокової ліквідності (Н6).

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для кон-
тролю за здатністю банку забезпечувати своєчасне виконання
своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних  активів
(коштів у касі та на кореспондентських рахунках):

Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для ви-
значення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зо-
бов’язань банку і обчислюється так:

У розрахунку нормативу поточної ліквідності враховують ви-
моги і зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до 30 днів
(включно).

Н4 =
Зобов’язання банку за поточними рахунками

 ≥ 20 % .
∑(кошти у касі та на кореспондентських рахунках)

Активи первинної та вторинної ліквідностіН5 =
Зобов’язання банку  з відповідними строками

виконання

 ≥ 40 % .
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До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку
нормативу поточної ліквідності належать:

• готівкові кошти;
• банківські метали;
• кошти на кореспондентських рахунках, відкриті в НБУ та

інших банках;
• строкові депозити, розміщені в НБУ та інших банках;
• боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ, у

портфелі банку на продаж та інвестиції;
• боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвес-

тиції;
• надані кредити.
До зобов’язань належать:
• кошти до запитання;
• короткострокові та довгострокові кредити, одержані від НБУ

та інших банків;
• кошти бюджету України;
• строкові депозити інших банків та клієнтів;
• цінні папери власного боргу, емітовані банком;
• субординований борг банку;
• зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій, поручи-

тельств, авалів;
• зобов’язання з кредитування, надані клієнтам і банкам.
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється

для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним корот-
кострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів і обчис-
люється так:

Ліквідні активи
Н6 =

Короткострокові зобов’язання
 ≥ 20 % .

У розрахунок нормативу короткострокової ліквідності включа-
ються ліквідні активи та короткострокові зобов’язання з початко-
вим строком погашення до одного року.

У ліквідні активи при розрахунку нормативу короткострокової
ліквідності включаються:

• готівкові кошти;
• банківські метали;
• кошти на кореспондентських рахунках, відкриті в НБУ та

інших банках;
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• короткострокові депозити, розміщені в НБУ та інших банках;
• короткострокові кредити, надані іншим банкам.
У короткострокові зобов’язання включаються:
• кошти до запитання;
• кошти бюджету України;
• короткострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків;
• короткострокові депозити інших банків і клієнтів;
• короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані бан-

ком;
• зобов’язання за всіма видами гарантій, поручительств,

авалів;
• зобов’язання з кредитування, надані банкам і клієнтам.
Нормативи кредитних ризиків
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного

контрагента (Н7) встановлюється з метою обмеження кредитного
ризику, що виникає через невиконання окремими контрагентами
своїх зобов’язань, і визначається так:

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) встановлюється з ме-
тою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим кон-
трагентом або групою пов’язаних контрагентів.

Кредитний ризик, який взяв банк на одного контрагента або
групу пов’язаних контрагентів, вважається великим, якщо сума
всіх вимог банку до цього контрагента або групи пов’язаних кон-
трагентів і всіх позабалансових зобов’язань, наданих банком щодо
цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів, становить
щонайменше 10 % регулятивного  капіталу банку. Обчислюється
норматив великих кредитних ризиків так:

Н7 =
Капітал банку

 ≥ 20 % .

Усі вимоги банку Усі позабалансовідо контрагента – зобов’язання– Фактично сформовані щодо контагентарезерви

     +         

∑

Н8 =
Регулятивний капітал банку

 ≥ 8 % .

Зобов’язання Усі позабалансовіконтрагента банку – зобов’язання– Фактично сформовані щодо контагентарезерви

     +         

∑
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Рішення про надання великого кредиту приймається згідно з
відповідним  висновком кредитного комітету (комісії) банку, за-
твердженим його правлінням (радою).

Норматив Н8 не повинен перевищувати восьмикратного розмі-
ру регулятивного капіталу банку. Якщо норматив великих кредит-
них ризиків перевищує цей рівень, то вимоги до нормативу адек-
ватності регулятивного капіталу (Н2) автоматично підвищуються:

• якщо перевищення становить щонайбільше 50 %, вимоги до
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) подвою-
ються (≤ 16  %);

• якщо перевищення становить понад 50 %, вимоги до норма-
тиву адекватності регулятивного капіталу (Н2) потроюють-
ся (≤ 24 %).

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і по-
ручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), встановлюється для
обмеження ризику, який виникає при здійсненні операцій з інсайде-
рами, що може призвести до прямого та опосередкованого впливу
на діяльність банку. Цей вплив зумовлюється тим, що банк вико-
нує операції з інсайдерами на умовах, не вигідних для банку, що
призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках плато-
спроможність контрагента не завжди визначають достатньо об’єк-
тивно. Цей норматив обчислюють так:

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), встановлюється для
обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний
обсяг такої сукупної суми призводить до концентрації ризиків і заг-
рожує збереженню регулятивного капіталу банку. Обчислюється
цей норматив так:

Н9 =
Капітал банку

 ≤ 5 % .

Усі зобов’язання Усі позабалансовіінсайдера банку – зобов’язання– Фактично сформовані щодо інсайдерарезерви

     +         

∑

Н10 =
Капітал банку

 ≤ 40 % .

Зобов’язання всіх Усі позабалансовіінсайдерів банку – зобов’язання– Фактично сформовані щодо всіх інсайдеріврезерви

     +         

∑
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Нормативи інвестування
Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною устано-

вою (Н11) встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з
операціями вкладення коштів банку до статутних фондів установ,
що може призвести до втрати капіталу банку, і обчислюється так:

Норматив загальної суми інвестування (Н12) встановлюється
для обмеження ризику, пов’язаного з операціями вкладення (прямо-
го чи опосередкованого) коштів банку до статутних фондів будь-
яких юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу бан-
ку, характеризує використання  капіталу банку для придбання
акцій (паїв/часток) будь-якої юридичної особи і обчислюється так:

Норматив ризику загальної відкритої (довгострокової/короткос-
трокової) валютної позиції банку (Н13) встановлюється для обме-
ження ризику, пов’язаного з виконанням операцій на валютному
ринку, що може призвести до значних втрат банку.

Валютна позиція — це співвідношення вимог (активів) та зобо-
в’язань банку в іноземній валюті. Розрізняють такі валютні позиції:

• закриту (А = З);
• відкриту довгострокову (А> З);
• відкриту короткострокову (А < З).
Визначають цей норматив так:

При цьому встановлюють обмеження ризику окремо для довго-
строкової та короткострокової відкритих валютних позицій банку:

• загальна довгострокова відкрита валютна позиція (Н13-1)
не повинна перевищувати 30 %;

Кошти, інвестовані на придбання акцій
(паїв, часток) окремо за кожною установоюН11 =

Регулятивний капітал банку
 ≤ 15 % .

Кошти, інвестовані на придбання акцій
(паїв, часток) будь-якої юридичної особиН12 =

Регулятивний капітал банку
 ≤ 60 % .

Загальна відкрита валютна позиція банку
за всіма інвалютами (у гривнях)

Н13 =
Регулятивний капітал банку

 ≤ 35 % .
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• загальна короткострокова відкрита валютна позиція (Н13-2)
не повинна перевищувати 5 %.

За порушення банками нормативів НБУ застосовує до них
відповідні санкції (табл. 12.2).

Таблиця 12.2
Санкції НБУ за порушення банками нормативів

Норматив

Штраф, % суми зареєстрованого статутного
фонду (за нормативами)

за одне
порушення
протягом
календар-
ного року

за два
порушення
протягом
календар-
ного року

за три
і більше

прорушень
протягом
календар-
ного року

Загальна
сума

нараху-
вань

за місяць

Н2 — адекватності регулятивного Зупинення  виплат дивідендів чи розподілу
капіталу капіталу  в будь-якій іншій формі
Н3 — адекватності основного
капіталу

Н4 — миттєвої ліквідності 0,05 0,1 0,5  ≤ 1
Н5 — поточної ліквідності
Н6 — короткострокової  ліквідності

Н7 — максимального розміру
кредитного ризику на одного
контрагента 0,1 0,2 0,5 ≤ 1
Н9 — максимального розміру
кредитів, гарантій і поручительств,
наданих одному інсайдеру
Н10 — максимального сукупного
розміру кредитів, гарантій і пору-
чительств, наданих  інсайдерам
Н11 — інвестування в цінні папери
окремо за кожною установою
Н12 — загальної суми інвестування
Н13 — ризику загальної відкритої
валютної позиції банку
Н13-2 — ризику загальної коротко-
строкової відкритої валютної
позиції

Н13-1 — ризику загальної
довгострокової  відкритої валютної
позиції 0,05 0,1 0,2 ≤ 1
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12.2. Формування резервів для покриття
можливих втрат від активних операцій

Банки формують резерви за такими активними операціями:
• кредитними (розд. 7);
• з цінними паперами (розд. 9);
• дебіторською заборгованістю;
• простроченими понад 30 днів та сумнівними до отримання

нарахованими доходами за активними операціями (розд. 7);
• коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у

банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами
чи ліквідуються за рішенням уповноважених органів або за-
реєстровані в офшорних зонах.

Порядок класифікації активних операцій банків і визнання їх
нестандартними, формування та використання резервів під ці опе-
рації, мінімальний розмір резервів під активні операції банків вста-
новлюються відповідними нормативно-правовими актами НБУ.

Банки зобов’язані формувати резерв для відшкодування можли-
вих втрат від дебіторської заборгованості, що з’являється у процесі
їх діяльності.

Для розрахунку резерву під дебіторську заборгованість банки
зобов’язані щомісяця за станом на перше число місяця, наступного
за звітним, здійснювати інвентаризацію дебіторської заборгова-
ності та її класифікацію за групами ризику.

Дебіторська заборгованість, що визнана банком безнадійною
відповідно до законодавства України, списується за рахунок резер-
ву. Банки зобов’язані продовжувати роботу з контрагентами щодо
погашення дебіторської заборгованості до часу закінчення строку
позовної давності відповідно до законодавства  України.

До дебіторської заборгованості, за якою банки зобов’язані фор-
мувати резерв, належить така, що виникла за конкретними опера-
ціями/розрахунками:

• з підкріплення банку готівкою;
• з іншими банками;
• з авансування або нестачі попередньо депонованих клієнта-

ми коштів для купівлі (продажу) іноземної валюти, дорого-
цінних металів та цінних паперів за їх дорученням;

• з клієнтами банку;
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• з купівлі господарських матеріалів, придбання нематеріаль-
них активів та основних засобів, розрахунками за спецзв’я-
зок;

• з купівлі іноземної валюти та банківських металів за власни-
ми операціями;

• за цінними паперами для банку та фінансовими послугами,
наданими банком;

• з авансування коштів працівникам банку на відрядження ,
господарські витрати, а також нестачі та інші нарахування
на працівників банку;

• за розрахунками з працівниками банку, іншими особами;
• з грошово-речовими лотереями;
• за індексацією грошових заощаджень.
Для визначення розміру резерву сума дебіторської заборгова-

ності, класифікованої за групами ризику, зважується на відповід-
ний коефіцієнт резервування (табл. 12.3).

Таблиця 12.3
Коефіцієнти резервування для відшкодування можливих втрат

від дебіторської заборгованості

Група ризику

Кількість днів з часу виникнення
на балансі Кількість

днів простро-
чення

Коефіцієнт
резервуван-

ня, %
дебіторської заборго-
ваності з придбання

НА та ОЗ (за капіталь-
ними вкладеннями)

іншої дебі-
торської
заборгова-

ності

1 2 3 4 5

Перша 0–180 0–90 0–7 0
Друга 181–270 91–180  8–90 20
Третя 271–360 181–360 91–180 50
Четверта
(збиткова) 361 і більше 361 і більше 181–360 100

Резерв під дебіторську заборгованість за відповідною  групою ри-
зику формують з урахуванням кількості днів прострочення (визна-
чених у графі 4 табл. 12.3) за відповідним  коефіцієнтом, що повинен
бути не менший, ніж передбачено за загальним строком обліку на
балансі (що встановлений для дебіторської заборгованості за капі-
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тальними вкладеннями у графі 2 табл. 12.3 або для іншої дебіторсь-
кої заборгованості — у графі 3 табл. 12.3).

Дебіторська заборгованість, зарахована до першої групи ризи-
ку, вважається стандартною, а зарахована до другої–четвертої
груп ризику — нестандартною.

Дебіторська заборгованість вважається збитковою і підлягає за-
рахуванню до четвертої групи ризику за таких умов:

• якщо обліковується на балансі 361 днів і більше;
• переоформлена новими угодами (тобто заміна одного зобо-

в’язання іншим між одними й тими самими особами або в разі
переведення боргу на іншого боржника);

• виникла в результаті переоформлення кредитної заборгова-
ності чи за операціями з контрагентом, який одночасно має
заборгованість за кредитною операцією, що класифікована
банком як безнадійна;

• відомі факти, що підтверджують неможливість повернення її
контрагентом банку;

• визнана безнадійною відповідно до законодавчих актів Ук-
раїни.

12.3. Фінансові звіти банку і оцінювання його
діяльності

Форми звітності банків поділяють на щоденні, щомісячні та квар-
тальні (табл. 12.4).

Щоденні форми звітності:
• 1Д-КБ “Баланс комерційного банку;
• Звіт про структуру активів та пасивів за строками;
• Звіт про відкриті валютні позиції;
• Інформація щодо обсягу валюти, яка знаходиться на окремо-

му депозитному рахунку в Національному банку для розра-
хунку значень відкритої валютної позиції.

Разом зі щоденним балансом (форма 1Д-КБ) надається відпо-
відна інформація для розрахунку нормативу адекватності регуля-
тивного капіталу (Н2) і таких економічних нормативів:

• максимального розміру кредитного ризику на одного кон-
трагента (Н7);

• великих кредитних ризиків (Н8);
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Таблиця 12.4
Строки подання звітності банку

Форми звітності

Подаються

до ТУ НБУ
До Генерального
департаменту
банківського

нагляду

Щоденні

Інформація щодо обсягу валюти, яка знахо-
диться на окремому депозитному рахунку в
Національному банку для розрахунку значень
відкритої валютної позиції

Щомісячні

Звіт про кредитний портфель
Звіт про залишки за депозитами

Інформація про формування комерційним
банком резерву для відшкодування можливих
втрат від дебіторської заборгованості

Балансовий звіт комерційного банку

Звіт про класифіковані кредитні перації
за формами власності
Звіт про списану безнадійну заборгованість
Розрахунок резерву на відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями
комерційних банків
Розрахунок резерву на відшкодування
можливих збитків від операцій з цінними
паперами

Інформація про включення субординованого
боргу в розрахунок капіталу банку

У встановлений
строк

До 10-го числа
місяця, наступ-
ного за звітним

До 10-го числа
місяця, наступ-
ного за звітним

У встановлений
строк

У встановлений
строк

До 12-ї години
в 1-й робочий
день після звіт-
ного періоду

До 16-ї години
щодня

До 15-го числа
місяця, наступ-
ного за звітним

До 12-го числа
місяця, наступ-
ного за звітним

Департаменту
б/о через ЦРП
10-го числа
після звітного
періоду

До 10-го числа
місяця, наступ-
ного за звітним
періодом

До 16-ї години
в 1-й робочий
день після звіт-
ного періоду

1 2 3
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• максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9);

• максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і
поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

• інвестування в цінні папери окремо за кожною установою
(Н11).

Щомісячні форми звітності:
• 1-КБ “Баланс комерційного банку”;
• Балансовий звіт комерційного банку;
• Звіт про дотримання економічних нормативів;
• Звіт про дотримання нормативів ризику загальної відкритої

(довгої/короткої) валютної позиції;
• Звіт про кредитний портфель;
• Звіт про класифіковані кредитні операції за формами влас-

ності;
• Звіт про залишки за депозитами;
• Звіт про списану безнадійну заборгованість;
• Розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за

кредитними операціями комерційних банків;
• Інформація про формування комерційним банком резерву для

відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгова-
ності;

• Інформація про включення субординованого боргу в розра-
хунок регулятивного капіталу банку;

Закінчення табл. 12.4

1 2 3

Звіт про дотримання економічних норма-
тивів
Звіт про дотримання нормативів відкритої
(довгострокової/короткострокової) валютної
позиції
Баланс комерційного банку

Квартальна

Інформація про вклади фізичних осіб у
комерційних банках

До 10-го числа
місяця, наступ-
ного за звітним

До 10-го числа
1-го місяця
поточного
кварталу

Не пізніше 15-го
числа місяця,
наступного
за звітним

До 15-го числа
1-го місяця
поточного
кварталу
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• Розрахунок резерву на відшкодування  можливих збитків від
операцій з цінними паперами;

• Розрахунок резерву під прострочені нараховані доходи за
активними операціями банків;

• Звіт про 20 найбільших кредиторів банку.
Квартальна форма звітності — Інформація про вклади фізич-

них осіб у комерційних банках.
Порядок складання та подання щоденних і щомісячних форм

банківської звітності регулюється Правилами організації фінан-
сової та статистичної звітності банків України. Усі форми звітності
(крім Звіту про дотримання економічних нормативів і Звіту про до-
тримання нормативів ризику загальної відкритої (довгострокової/
короткострокової) валютної позиції) передаються електронною по-
штою.

Результати економічного аналізу діяльності кожного банку та
відповідні висновки щомісяця подаються територіальними управл-
іннями Генеральному департаменту банківського нагляду НБУ до
15-го числа місяця, наступного за звітним.

Висновок щодо діяльності банку містить:
• загальну оцінку фінансового стану банку;
• оцінку дотримання банком економічних нормативів і розмір

регулятивного  капіталу;
• інформацію територіального управління НБУ про вжиття за-

ходів впливу до банків за порушення банківського законо-
давства;

• відомості про суми нарахованих, стягнених або нестягнених
штрафів;

• основні відомості про здійснені перевірки діяльності банку.

12.4. Доходи і витрати банку

Як зазначалося, основна мета діяльності комерційного банку —
отримати прибуток, який є джерелом виплати дивідендів, створення
фондів банку.

Прибуток банку — це різниця між його фінансовими доходами і
фінансовими витратами. Валовий дохід залежить від обсягу кре-
дитних вкладень та інвестицій банку, розміру відсоткової ставки за
кредитами, які надаються, і величини та структури активів банку.
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Доходами вважається збільшення економічних вигод протягом
звітного періоду у формі припливу (або зростання) активів або
зменшення зобов’язань, що зумовлюють збільшення капіталу і не є
внесками акціонерів.

Витратами вважається зменшення економічної вигоди банку у
звітному періоді у формі відпливу або використання активів чи ви-
никнення заборгованості, що призводять до зменшення власного
капіталу і не є розподілом між акціонерами.

Доходи і витрати, які визнані банком, від здійснення банківсь-
ких операцій з метою відображення їх у фінансовій звітності слід
розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності банку (рис. 12.1).

У результаті операційної діяльності в банку з’являються такі
доходи і витрати: процентні, комісійні, торговельні та ін.

Процентні доходи і витрати отримуються (сплачуються) бан-
ком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що
заборговані банку (залучені банком), які обчислюються пропорцій-
но часу і сумі активу або зобов’язання. До них належать:

• доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в
інших банках (залученими від інших банків);

• доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими
(отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими
фінансовими інструментами, у тому числі за цінними папера-
ми;

• доходи у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними
паперами.

Комісійні доходи і витрати обчислюються пропорційно сумі ак-
тиву або зобов’язання чи є фіксованими. В окремих випадках вони
можуть обчислюватися пропорційно часу і сумі зобов’язання. До
комісійних доходів (витрат) належить плата:

• за розрахунково-касове обслуговування;
• за операціями на валютному ринку з купівлі-продажу іно-

земної валюти для власних потреб та клієнтів (контрагентів);
• за операціями з цінними паперами від імені третіх осіб;
• за зберігання та управління цінними паперами;
• за відкриття рахунків;
• здійснення переказів;
• за позабалансовими операціями (надання гарантій, зобов’я-

зань з кредитування).
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Напрям діяльності
банку

ВИТРАТИДОХОДИ

• Процентні доходи;
• комісійні доходи;
• прибутки (збитки) від
торговельних опрацій;

• дохід у вигляді диві-
дендів;

• доходи від повернення
раніше списаних ативів;

• інші операційні доходи;
• непередбачені доходи

• Процентні витрати;
• комісійні витрати;
• витрати на формування
спеціальних резервів
банку;

• інші операційні витрати;
• загальні адміністративні
витрати;

• податок на прибуток;
• непередбачені витрати

Опера-
ційна

Інвести-
ційна

• Доходи від реалізації
інвестиційних цінних
паперів;

• доходи від зменшення
вкладень у асоційовані
компанії та дочірні
установи;

• доходи від зменшення
основних засобів та
нематеріальних активів

• Витрати від придбання
інвестиційних цінних
паперів;

• витрати від збільшення
вкладень в асоційовані
компанії та дочірні
установи;

• витрати від збільшення
основних засобів та
нематеріальних активів

Фінан-
сова

• Доходи за  операціями
з цінними паперами
власного боргу;

• доходи за субординова-
ним боргом;

• доходи в результаті
випуску інструментів
власного капіталу

• Витрати  за  операціями
з цінними паперами
власного боргу;

• витрати за субординова-
ним боргом;

• сплачені дивіденди

Рис. 12.1. Класифікація доходів і витрат банку за напрямами діяльності
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Прибутки (збитки) від торговельних операцій отримуються від
операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів:

• реалізації фінансових інвестицій;
• змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості;
• результату переоцінки активів і зобов’язань в іноземній ва-

люті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу
гривні до іноземних валют (банківських металів).

До інших операційних належать доходи (витрати) від банків-
ської діяльності, що не перелічені, а саме:

• дивідендний дохід;
• доходи (витрати) від оперативного лізингу;
• позитивний результат від продажу цінних паперів на інвес-

тиції;
• витрати за отриманими консультаційними послугами фінан-

сового характеру;
• штрафи, пені, отримані (сплачені) за банківськими операція-

ми.
Інші доходи (витрати) об’єднані у дві групи: загальні адмініст-

ративні витрати та інші доходи (витрати).
Загальні адміністративні витрати пов’язані із забезпеченням

діяльності банків:
• витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати

на соціальне забезпечення, обов’язкові нарахування, страху-
вання, додаткові виплати, премії, навчання тощо);

• амортизація необоротних активів;
• витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і

нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуа-
таційні витрати (комунальні послуги, охорона);

• гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, ме-
дичні);

• витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс);
• сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім по-

датку на прибуток;
• інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління

банком.
Інші доходи (витрати) виникають у процесі виконання небан-

ківських операцій, які є елементом діяльності банку: від продажу
основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій
та ін.
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Витрати на формування спеціальних резервів банку — це відра-
хування на покриття можливих збитків від зменшення корисності
активів банку та списання безнадійних активів. Резерви форму-
ються під знецінення заборгованості за кредитами, втрат від знеці-
нення цінних паперів та під іншу сумнівну дебіторську заборго-
ваність, яка визначається в поточний звітний період.

Доходи від повернення раніше списаних активів — це кошти, що
надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана бан-
ком безнадійною щодо отримання. До цих доходів належить повер-
нення раніше списаної сумнівної заборгованості:

• за операціями з банками;
• інших банків;
• за кредитами, наданими клієнтам;
• від знецінення цінних паперів на продаж та інвестиції;
• іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку;
• повернення раніше списаних і безнадійних доходів минулих

років.
Непередбачені доходи (витрати) виникають у результаті над-

звичайних подій, мають одноразовий характер, не повторюються
по суті та визнаються за фактом події. До них належать:

• втрати від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій;
• суми страхового відшкодування та покриття втрат від над-

звичайних ситуацій.
Податок на прибуток — це операційні витрати банку, пов’язані

зі сплатою податку відповідно до чинного законодавства України
та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку щодо визнання відстрочених податкових зобов’язань та по-
даткових активів.

Література [27; 32; 38; 44; 53; 56; 66; 67; 71; 101; 103; 118]
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлено НБУ на
рівні:

А) ≥ 40 %;
Б) ≥ 20 %;
В) ≤ 40 %;
Г) ≤ 20 %.

2. До нормативів капіталу, які регламентуються НБУ, не нале-
жить норматив:

А) мінімального розміру регулятивного капіталу;
Б ) адекватності регулятивного капіталу;
В) адекватності основного капіталу;
Г ) мінімального розміру основного капіталу.

3. Норматив загальної суми інвестування становить:
А) ≤  15 %;
Б) ≤  30 %;
В) ≤  60 %;
Г ) ≥ 15 %.

4. До нормативів ліквідності, які регламентуються НБУ, не нале-
жить норматив:

А) загальної ліквідності;
Б ) миттєвої ліквідності;
В) поточної ліквідності;
Г ) короткострокової ліквідності.

5. Третя група активів (визначається для розрахунку адекват-
ності регулятивного капіталу) має такий ступінь ризику:

А) 5 %;
Б ) 10 %;
В) 20 %;
Г ) 30 %.

6. Норматив великих кредитних ризиків (Н8) розраховується за
формулою:

А)
Регулятивний капітал банку

;∑Зобов’язання контрагента банку

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


433

Б )

В)

Г )

7. Якщо банк має відкриту довгострокову валютну позицію, це
означає, що в нього таке співвідношення активів і позабалансових
вимог (А) та балансових і позабалансових зобов’язань (З):

А) А = З;
Б ) А > З;
В) А < З;
Г ) А ≤ З.

8. Загальна короткострокова валютна позиція банку за норма-
тивами НБУ повинна становити:

А) ≤ 35 %;
Б) ≤ 30 %;
В) ≤ 15 %;
Г) ≤ 5 %.

9. Щоденною формою звітності банку є така:
А) Баланс комерційного банку;
Б ) Звіт про кредитний портфель;
В) Звіт про дотримання економічних нормативів;
Г ) Інформація про вклади фізичних осіб у комерційних бан-

ках .

Регулятивний капітал банку
;

∑(Зобов’язання контрагента банку – Сформовані резерви)

Регулятивний капітал банку

Зобов’язання Усі позабалансовіконтрагента банку – зобов’язання– Фактично сформовані щодо контагентарезерви

     +         

∑

;

Основний капітал банку

Зобов’язання Усі позабалансовіконтрагента банку – зобов’язання– Фактично сформовані щодо контагентарезерви

     +         

∑

.
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10. Збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у
формі припливу (або зростання) активів або зменшення зобов’я-
зань, що зумовлюють збільшення капіталу і не є внесками акціо-
нерів, — це:

А) прибуток банку;
Б ) збиток банку;
В) доходи банку;
Г ) витрати банку.

11. Витрати на придбання основних засобів, що використову-
ються для операційної діяльності, належать до витрат:

А) від операційної діяльності;
Б ) від інвестиційної діяльності;
В) від фінансової діяльності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

12.1. Відомі такі звітні дані комерційного банку:
статутний капітал — 11 млн грн;
резервний фонд — 0,8 млн грн;
додатковий капітал — 14 млн грн;
нерозподілений прибуток — 0,1 млн грн;
вкладення в акції підприємств — 0,9 млн грн;
вкладення в інші банки на умовах субординованого боргу —

0,5 млн грн;
активи банку — 230 млн грн;
активи з урахуванням рівня ризику — 190 млн грн;
фактичні резерви за активними операціями — 70 млн грн.
Визначити:
1) норматив адекватності регулятивного капіталу банку;
2) норматив адекватності основного капіталу банку;
3) рівень дотримання цих нормативів.

12.2. Відомі такі звітні дані банку:
статутний капітал — 9500 тис. грн;
резервний фонд — 3700 тис. грн;
прибуток поточного року — 2500 тис. грн;
прибутки минулих років — 700 тис. грн;
резерви за кредитами інсайдерам — 180 тис. грн;
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резерв під стандартну заборгованість за кредитами —
1100 тис. грн;

субординований борг — 7500 тис. грн;
сума позабалансових вимог стосовно всіх інсайдерів —

510 тис. грн;
активи, разом — 24700 тис. грн;
у тому числі позички, надані інсайдерам — 4500 тис. грн;
сума врахованих банком векселів інсайдерів — 1700 тис. грн;
вкладення в акції банків — 1200 тис. грн;
вкладення в дочірні компанії — 970 тис. грн;
вкладення в банки на умовах субординованого боргу —

340 тис. грн.
Необхідно:
1) визначити норматив  максимального  розміру  кредитів, га-

рантій і поручительств, наданих інсайдерам;
2) оцінити дотримання банком цього нормативу.

12.3. Відомі такі дані про діяльність банку на звітну дату:
загальні активи банку — 12100 тис. грн;
з них:
кошти на кореспондентських рахунках — 750 тис. грн;
кошти в касі — 70 тис. грн;
зі строком погашення до 30 днів — 5200 тис. грн;
зі строком погашення до одного року — 6100 тис. грн;

загальні зобов’язання — 19400 тис. грн;
з них:
до запитання — 5200 тис. грн;
поточні — 6500 тис. грн;
короткострокові — 7700 тис. грн.

Необхідно:
1) визначити нормативи ліквідності (миттєвої, поточної, корот-

кострокової);
2) зробити висновки щодо дотримання банком оптимальних

значень нормативів.

12.4. У звітах банку містяться такі дані:
сукупна заборгованість за позиками одного позичальника —

5 млн грн;
позабалансові зобов’язання банку щодо цього позичальника —

0,3 млн грн;
фактичний резерв за кредитами цього позичальника — 0,2 млн грн;
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статутний капітал — 9 млн грн;
резервний фонд — 2,5 млн грн;
резерв під стандартну заборгованість за кредитами — 4 млн грн;
поточний прибуток — 3 млн грн;
нерозподілений прибуток — 0,4 млн грн;
вкладення в акції та статутні фонди підприємств — 0,7 млн грн;
вкладення в акції банків — 0,9 млн грн.
Необхідно:
1) визначити норматив максимального розміру на одного кон-

трагента;
2) оцінити дотримання банком цього нормативу.

12.5. Регулятивний капітал комерційного банку становить
11400 тис. грн, норматив адекватності регулятивного капіталу —
14,5 %. Фактично сформований резерв за кредитами з великим ри-
зиком — 350 тис. грн. Перелік найбільших позичальників банку
(враховуючи всі позабалансові зобов’язання) наведено в таблиці.

Позичальник Залишок  заборгованості, Позичальник    Залишок заборгованості,
тис. грн. тис. грн.

А 1800 Г 2500
Б 2700 Д 2100
В 2400 Е 1700

Необхідно:
1) визначити норматив “великих” кредитних ризиків;
2) оцінити дотримання банком цього нормативу.

12.6. Звітні дані банку містять таку інформацію:
статутний капітал — 14800 тис. грн;
резервний фонд — 4100 тис. грн;
прибуток поточного року — 1100 тис. грн;
прибутки минулих років — 200 тис. грн;
резерв під зменшення корисності цінних паперів — 400 тис. грн;
субординований борг — 11200 тис. грн;
сума позабалансових вимог стосовно всіх інсайдерів —

510 тис. грн;
активи, разом — 42300 тис. грн;
у тому числі акції банків — 1200 тис. грн;
акції підприємств — 1400 тис. грн;
вкладення в дочірні компанії — 900 тис. грн;
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вкладення в банки на умовах субординованого боргу —
700 тис. грн.

Необхідно:
1) визначити норматив загальної суми інвестування;
2) оцінити дотримання банком цього нормативу.

12.7. Визначити валютну позицію банку в кожному із зазначе-
них у таблиці випадків (довгострокова–короткострокова, відкри-
та–закрита, якщо відкрита — на яку суму), якщо відомо, що до
здійснення операції банк мав закриту валютну позицію.

Зміст операції Тип позиції Сума

1. Банк залучив 20 млн дол.
2. Банк розмістив 10 млн дол.
3. Банк залучив 30 млн дол., надав кредит у розмірі
15 млн дол.
4. Банк залучив 40 млн дол.; 25 млн дол.  продано
на валютній біржі, 15 млн дол. — надано кредит клієнту

12.8. На основі даних завдання 12.7 розрахувати відкриту ва-
лютну позицію банку (довгострокову чи короткострокову) за кож-
ною операцією і загальну відкриту валютну позицію (курс долара
5,33 грн).

12.9. За даними таблиці визначити нормативи відкритої валют-
ної позиції за умови, що регулятивний капітал становить 37 млн
грн, і оцінити дотримання банком цього нормативу.

тис. грн.

Валюта

За балансовими
рахунками

За позабалансовими
рахунками Курс НБУ

(грн. за
одиницю
 валюти)

Позиціяактиви
в іноземній
валюті

зобов’язання
в іноземній
валюті

активи
в іноземній
валюті

зобов’язання
в іноземній
валюті

дол. 1750 900 150 – 5,3
CAD 500 750 – – 3,7
євро 1400 380 – 70 6,1

12.10. Звітні дані комерційного банку щодо дебіторської забор-
гованості, яка виникла на підставі угод, наведено в таблиці.
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Необхідно:
1) визначити розрахункову суму резерву на покриття можли-

вих втрат від дебіторської заборгованості станом на 01.02 та
01.03 поточного року;

2) відкоригувати розмір резерву на кожну дату, якщо відомо,
що станом на 01.02 цього року фактично сформований ре-
зерв становив 100 тис. грн.

12.11. Статутний фонд комерційного банку становить 10 млн
грн і розподілений на 90 тис. звичайних та 10 тис. привілейованих
акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями
встановлена  на рівні 20 %. Доходи банку за звітний рік становили
16,8 млн грн, витрати (без урахування податку на прибуток) —
6 млн грн.

Загальними зборами акціонерів затверджено такий порядок
розподілу банківського чистого прибутку:

50 % — на виплату дивідендів;
6 % — на створення резервного фонду;
30 % — на створення інших фондів банку, що формуються за ра-

хунок прибутку.
Визначити:
1) чистий прибуток банку;
2) суми розподілу прибутку за напрямами, визначеними збо-

рами акціонерів;
3) який розмір дивідендів буде виплачений за простими і при-

вілейованими акціями (у загальній сумі та в розрахунку на
одну акцію);

4) як і в якій сумі буде показаний залишок чистого прибутку
після розподілу згідно з рішенням зборів акціонерів у балансі
комерційного банку.

Строк з дня
закінчення дії
угоди, днів

Норматив
резервування,

%

Станом на 01.02 Станом на 01.03

сума заборго-
ваності,
 тис. грн.

сума заборго-
ваності,
 тис. грн.

резерв,
тис. грн.

резерв,
тис. грн.

До 30 20 170 306

31–60  20 255 204

61–90 20 120 105

Понад 90  50 85 34
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ВІДПОВІДІ

Розділ 1
1. Б)  2. А) 3. Г)  4. Б)  5. А)  6. В) 7. В)  8. Г)  9. В).
1.1. Ні. 1.2. 1 і 3. 1.3. 1) 8,5 %; 2) фірма 1 – 10. 1.4*. 1) 9,7 %;

10,5125 %; 17,425 %; 2) фірми 3 і 4. 1.5. 1) не вистачає; 2) відмовить.
1.6. Відмовить. 1.7. Відмовить. 1.8. Ні. 1.9. Відмовить. 1.10. Банків-
ська операція; банківська послуга; змішаний банківський продукт;
банківська операція; банківська послуга; банківська послуга;
змішаний банківський продукт; банківська послуга; банківська
операція; банківська операція; банківська послуга; банківська по-
слуга; банківська послуга; банківська операція; банківська опера-
ція; змішаний банківський продукт; банківська операція; банківсь-
ка послуга; банківська операція; банківська послуга; банківська
послуга; банківська послуга; банківська послуга; банківська по-
слуга; банківська послуга.

Розділ 2
1. Б)  2. Г)  3. В)  4. Г)  5. А)  6. В)  7. Б)  8. В)  9. В)  10. А)  11. В).
2.1. 215 днів; 18,63 %; 0,42. 2.2. Нестача — 0,2 млн грн.

2.3. 4,7 млн грн. 2.4. Так: 2 млн грн (вартість приміщення), не мож-
на включати. 2.5. 2000 тис. грн; 160 тис. грн. 2.6. 280 тис. грн.
2.7. 46,8 млн грн. 2.8. 986,30 грн. 2.9. 210 грн. 2.10. 1) 11925,19 грн;
2) 11800 грн. 2.11. 1) 5978,09 грн; 2) 5900 грн. 2.12. 173120,55 грн.
2.13. 12 млн грн. 2.14. 11 млн грн. 2.15. 2 млн грн; 2 млн грн;
1,6 млн грн; 1,2 млн грн; 0,8 млн грн; 0,4 млн грн. 2.16. Ні.
2.17. Так. 2.18. 465,54 грн. 2.19*. 1) зняти 2000 грн, решту суми за-
лишити на депозиті; дохід — 70 грн; 2) зняти всю суму вкладу;
не отримає прибутку; 3) зняти всю суму, після цього укласти но-
вий депозитний договір на суму 3000 грн; дохід — 45 грн.
2.20*. 21,7 млн грн; норматив виконується. 2.21*. 1) кошти в націо-
нальній валюті: невиконання нормативу, необхідно дорахувати
3639 тис. грн; 2) кошти в іноземній валюті: норматив виконується.
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Розділ 3
1. Г) 2. Б) 3. А) 4. Б) 5. Б) 6. В) 7. В) 8. Б) 9. А) 10. Г) 11. А)

12. В) 13. Г).
3.1. 5, 4, 1, 3, 7. 3.4. 2) 866,67 грн; 3) 866,67 грн і 2999,95 грн або

одним платежем 3866,62 грн; 4) 1000,05 грн. 3.5. 1) 10000 грн; 2) пе-
реплата 20800 грн. 3.6. 1) 600 грн; 2) дебіторська заборгованість
285 грн, кредиторська — 200 грн. 3.7. 65,08 % 3.9. Іванов — повер-
нути чек у банк; Петров — погасити чек у банку, а замість нього
виписати новий. 3.10. 1) поверне для складання нового реєстру без
чеків, які не можуть бути прийняті до оплати; 2) 34,5 тис. грн.
3.12. Винна сторона — банк, сума пені — 240 грн.

Розділ 4
1. В)  2. В)  3. Г)  4. Б)  5. Г)  6. В).

Розділ 5
1. Г)  2. А)  3. В)  4. Г)  5. А)  6. Г)  7. А)  8. В)  9. Б)  10. Б).
5.1. 17. 616,84 грн; 148,80 грн. 5.2. 2252,78 грн; 46,50 грн.

Розділ 6
1. А)  2. В)  3. А)  4. Б)  5. Б)  6. Б)  7. А)  8. В)  9. В).
6.1. 110,83 грн; 2889,17 грн. 6.2. 1) 5,72 грн; 2) 694,28 грн.

6.3. 50 тис. грн. 6.4. 10 тис. грн. 6.5. 1) 3750 грн; 2) 71250 грн.
6.6. 27400 грн. 6.7. 58 тис. грн. 6.8. 1500 грн. 6.9. векселі № 1, 2, 4, 5;
банк платить пеню за векселем № 5 108 грн; дохід банку 2192 грн.

Розділ 7
1. Б)  2. Г)  3. Б)  4. Б)  5. А)  6. Г)  7. В)  8. А)  9. Б)  10. Б)  11. В)

12. Б)  13. Б)  14. В)  15. В)  16. В)  17. В)  18. Г)  19. В)  20. Б).
7.1. 657,5 грн; 120657,5 грн. 7.2. 647884,8 грн; 2247884,8 грн.

7.3. І міс. — 10; ІІ міс. — 20; ІІІ міс. — 0; ≈ 937 грн. 7.4. 275 тис. грн.
7.5. 40 тис. грн. 7.6. 10 тис. грн. 7.7. 14 тис. грн. 7.8. 1) 66400 тис.
грн; 2) 5249 тис. грн. 7.9. 1) 10620 тис. грн; 2) 1535,4 тис. грн.
7.10. 1) 66940 тис. грн; 2) загальна сума 60980 тис. грн; 4) 3649 тис.
грн. 7.11. 3480 тис. грн. 7.12. 1) 3900 грн; 2) 4665 грн; 3) +6500 грн;
–3000 грн; –2000 грн; +1500 грн; +500 грн.

Розділ 8
1. В)  2. Г)  3. А)  4. Б)  5. А)  6. В)  7. Г)  8. Б)  9. В)  10. Б)  11. Б)

12. Г)  13. В).
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8.1. 1) 3 роки; 2) 2 роки 2 місяці. 8.2. 1) 3,77 року, або 3 роки
10 міс.; 2) 4,66 року, або 4 роки 8 міс. 8.3. 0,48, або 48 %. 8.4. 0,12,
або 12 %. 8.5. Проект А = 19147 грн; проект Б = 21261 грн. 8.6. Про-
ект А = 9147 грн; проект Б = 1261 грн. 8.7. 7323 грн. 8.8. Проект А:
PV = 48159 грн; NPV = 3159 грн; IP = 0,07; проект Б: PV = 37908 грн;
NPV = 7908 грн; IP = 0,26. 8.9. 10,69 % 8.10. 16,44 %. 8.11. 15 %<
<17 % — проект неприйнятний . 8.12. 10 % > 6 % — вигідно.
8.13. 5200 > 0. Так. 8.14. 9338 грн. > 0; І = + 243 грн; R = –98 грн;
C = +98 грн; n = –0,65 року; i = +13,4 %.

Розділ 9
1. В)  2. Г)  3. Г)  4. А)  5. Б)  6. А)  7. Г) 8 . А)  9. Б)  10. Б)  11. В)

12. А)  13. В)  14. В)  15. Б).
9.1. 3 грн. 9.2. 2,5 грн. 9.3. 8,33 % . 9.4*. 22,22 %.  9.5. 17,05 %.

9.6. 12,89 %. 9.7. 27,74 грн. 9.8. 1) 29,17 грн; 2) 22,5 %. 9.9. 1) 44,17 грн;
2) 12 %. 9.10. 15 %. 9.11. 90. 9.12. 1) 166,48 грн. 9.13*. 94,27 грн; ні.
9.14. (341,51 грн.) 9.15. 275,6 грн. 9.16. 67,98 грн.

Розділ 10
1. В)  2. А)  3. Б)  4. А)  5. В)  6. Г)  7. В)  8. А)  9. В)  10. В).
10.1. 0,856 євро за 1 дол. 10.3. В. 10.4. 9.03; 05.03; 23.06; 24.09.

Розділ 11
1. Г) 2. В)  3. Б)  4. А)  5. В)  6. В)  7. Б)  8. А)  9. А)  10. Б)  11. Б).
11.1. 1) 13869,63 грн; 2) 69348,15 грн; 3) 50000 грн; 4) 19348,15 грн.

11.2. 1) 15 тис. грн; 2) 60 тис. грн; 25 тис. грн. 11.3. 507,15 грн.

Розділ 12
1. А) 2. Г) 3. В) 4. А) 5. В) 6. В) 7. Б) 8. Г) 9. А) 10. В) 11. Б).
12.1. 1) 11,79 % = 8 %; 2) 7,4 %. 12.2. 0,49, або 49 %; не вико-

нується. 12.3. Н4 = 7 %; Н5 = 51,45 %; Н6 = 62,47 %. 12.4. 29,4 %.
12.5. 1,13. 12.6. 13,55 %. 12.7. 1) відкрита коротка 20 млн; 2) відкри-
та довга 10 млн; 3) відкрита коротка 15 млн; 4) відкрита коротка
50 млн. 12.8. 95 млн дол.; 506350 тис. грн. 12.9. Н13 — 32,49 %; Н13-1 =
= 29,99; Н13-2 = 2,5 %. 12.10. станом на 01.02 = 151,5 тис. грн; на
01.03 = 140 тис. грн; 01.02 донарахувати 51,5 тис. грн; 01.03 змен-
шити суму резерву на 11,5 тис. грн. 12.11. 1) 7,56 млн грн; 2) 50 % =
= 3,78 млн грн; 6 % = 0,4536 млн грн; 30 % = 2,268 млн грн; 3) на
одну привілейовану акцію припадає 20 грн доходу, на одну про-
сту акцію припадає 39,78 грн; 4) 1,0584 млн грн.
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