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1. ВСТУП 

1.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,  

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Дисципліна «Банківські операції» належить до прикладних дис-
циплін з підготовки фахівців банківського профілю.  

Метою курсу є вивчення основних ланок банківської діяльності, 
пов’язаних з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб’єктів 
господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням 
своїм клієнтам інших послуг.  

Завдання курсу полягає в тому, щоб надати знання методики 
проведення кредитно-розрахункових та інших операцій і прищепити 
вміння, навички виконувати конкретну роботу, пов’язану з основ-
ними напрямами банківської діяльності.  

Курс «Банківські операції» посідає важливе місце у навчальному 
процесі, оскільки дає методичні знання і практичне вміння викону-
вати найбільш поширені банківські операції. Він має зв’язок з таки-
ми курсами, як «Гроші та кредит», «Центральний банк і грошово-
кредитна політика», «Аналіз банківської діяльності», «Облік у бан-
ках» та ін.  

1.2. ПРОГРАМА КУРСУ 

ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Види комерційних банків, їх операції, організаційна структура 
банку та управління ним. Порядок реєстрації комерційного банку, 
ліцензування банківської діяльності. Економічні нормативи, що ре-
гулюють діяльність комерційних банків. Доходи, витрати та прибу-
ток банку, використання прибутку.  

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Склад і структура ресурсів комерційного банку. Капітал банку, 
його структура і формування. Вклади і депозити як головне джерело 
банківських ресурсів. Види вкладів та їх характеристика. Вклади, 
що приймаються від населення. Робота з юридичними та фізичними 
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особами по залученню депозитів. Залучення ресурсів на міжбанків-
ському ринку. Методи прогнозування банківських ресурсів. Скла-
дання кредитного плану багатофіліальними комерційними банками. 
Порядок розгляду і затвердження зведеного кредитного плану бага-
тофіліального банку. Організація виконання кредитного плану. Роз-
робка пропозицій з підвищення ефективності використання кредит-
них ресурсів. Управління ресурсами у сполученні з прибутковістю 
банку і ліквідністю його балансу.  

ТЕМА 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 

Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у на-
родному господарстві. Готівкові та безготівкові розрахунки.  

Форми безготівкових розрахунків: платіжні доручення, чеки, ак-
редитиви, платіжні вимоги-доручення; сфера використання і поря-
док проведення розрахункових операцій.  

Способи безготівкових розрахунків: розрахунки на основі заліку 
взаємних вимог, розрахунки у порядку планових платежів; сфера їх 
використання, порядок проведення розрахункових операцій.  

Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Банківські опе-
рації з векселями. Контроль за дотриманням розрахункової дисцип-
ліни.  

Організація готівкових грошових розрахунків. Кругообіг готів-
кових грошей. Організація надходження готівкових грошей до кас 
комерційних банків. Порядок одержання та витрачання готівкових 
грошей. Прогнозування обороту готівкових грошей у банках. Касова 
дисципліна і контроль за її дотриманням.  

ТЕМА 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 

Класифікація банківських кредитів. Умови кредитної угоди. 
Способи захисту від кредитного ризику. Оцінка кредитоспроможно-
сті позичальника. Форма забезпечення зобов’язань позичальника 
перед банком. Форми позичкових рахунків і режим їх дії. Порядок 
видачі і способи погашення позичок. Плата за кредит та її диферен-
ціація. Етапи процесу кредитування. Контроль за використанням і 
погашенням кредиту. Кредитний ризик і методи управління. Фор-
мування резерву для покриття можливих втрат від кредитних опера-
цій. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту.  

Кредити, пов’язані з вексельним обігом: обліковий кредит, акце-
птний, кредит під заставу векселів, авальний кредит. Кредит під за-
ставу цінних паперів. Консорціальний кредит, іпотечний кредит, 
сільськогосподарський кредит, контокорентний кредит, лізинговий 
кредит, споживчий кредит.  
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ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Поняття «банківські інвестиції», цілі інвестиційної діяльності 
комерційного банку. Поняття та види цінних паперів. Відмінні риси 
інвестиційних операцій банків від позичкових. Формування банків-
ського портфеля цінних паперів та управління ним. Посередницькі 
операції комерційного банку на фондовому ринку. Ризики, властиві 
банківським інвестиціям. Банки в ролі андеррайтерів. 

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Поняття інвестиційного процесу. Довгострокове кредитування як 
форма участі банку в інвестиційному процесі. Оцінка інвестиційних 
проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування. Довго-
строкове кредитування інвестиційних проектів.  

ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. 
Відкриття валютних рахунків. Посередництво банків у фінансових 
розрахунках між експортером й імпортером та їх кредитування. Ви-
ди платежів у міжнародній практиці: авансові; платежі по надхо-
дженню товарів і рахунків; платежі по настанню термінів; платежі 
при поставці товарів або після неї. Чеки як основна форма розраху-
нків при проведенні зовнішньоторговельних операцій, види чеків, 
порядок розрахунків. Документарне інкасо — розрахунки за допо-
могою товарних акредитивів; револьверний акредитив, компенса-
ційний акредитив. Гарантійні операції, кредитні операції, купівля, 
продаж та обмін іноземної валюти.  

ТЕМА 8. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 

Характеристика роботи комерційних банків, яка виконується у 
процесі надання у лізингових, факторингових, гарантійних, посере-
дницьких, консультаційних та довірчих послуг. Банківські гарантії 
та поручительства. Трастові операції. Операції, пов’язані з фінансу-
ванням капітальних вкладень. Фінансовий інжиніринг.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ  ЗА  ТЕМАМИ 

Форма навчання — очно-заочна. 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лекції 
індивідуаль-

на робота 

1. Створення комерційного банку 4 1 3 

2. Формування ресурсів комерційного банку 4 1 3 

3. Розрахунково-касові операції банку 8 2 6 

4. Кредитні операції банку 9 3 6 

5. Операції банку з цінними паперами 6 2 4 

6. Банківські інвестиції 5 1 4 

7. Операції банку в іноземній валюті 5 1 4 

8. Нетрадиційні банківські операції 3 1 2 

Разом 44 12 32 

2.2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ 

ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

1. Види та операції комерційних банків. 
2. Організаційна структура банку та управління ним. 
3. Порядок реєстрації комерційного банку. 
4. Ліцензування банківської діяльності. 
5. Доходи, витрати і прибуток банку. 
6. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційно-

го банку. 
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Література: 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність». 
2. Закон України «Про господарські товариства».  
3. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». 
4. Закон України «Про заставу». 
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». 
6. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про застосу-

вання НБУ заходів впливу до комерційних банків за порушення банків-
ського законодавства» від 04.02.98 № 38. 

7. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків від 
21.07.98 № 281. 

8. Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківсь-
ких операцій від 06.05.98 № 181. 

9. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних 
банків від 14.04.98 № 141. 

10. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. 
11. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 
12. Гроші і кредит / Під ред. М. І. Савлука. 
13. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. 

1. Види та операції комерційних банків 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено, 
що банки — це установи, функцією яких є кредитування суб’єктів 
господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів 
підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних 
ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного госпо-
дарства, виконання валютних та інших банківських операцій, перед-
бачених цим Законом (ст. 2). Як очевидно, в основу визначення бан-
ку покладено функціональний принцип і ототожнено поняття 
«банк» і «комерційний банк». Це означає, що серед приблизно 200 
операцій, які виконують банки, виділяють 16 базових, що й визна-
чають банк як фінансову установу. 

До базових банківських операцій належать (ст. 3 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність»): 

1)  залучення та розміщення грошових вкладів та кредитів; 
2)  здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-корес-

пондентів та їх касове обслуговування; 
3)  ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; 
4)  фінансування капітальних вкладень за дорученням власників 

та розпорядників інвестованих коштів; 
5)  випуск платіжних документів та цінних паперів (чеків, акре-

дитивів, акцій, облігацій, векселів тощо); 
6)  купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних 

паперів, а також проведення інших операцій з ними; 
7)  видача поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх 

осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; 
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8)  придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, 
прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог 
(факторинг); 

9)  придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі 
їх в оренду (лізинг); 

10)  купівля в організацій і громадян та продаж їм іноземної ва-
люти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах; 

11)  купівля і продаж в Україні і за кордоном монетарних металів; 
12)  залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і 

вклади; 
13)  довірчі операції за дорученням клієнтів; 
14)  надання консультаційних послуг; 
15)  проведення операцій з касового виконання Державного бю-

джету за дорученням НБУ; 
16)  здійснення інших операцій з дозволу НБУ. 
Банки відрізняються від інших установ тим, що можуть: 
• створювати гроші шляхом депозитно-чекової емісії; 
• управляти платіжними коштами. 
Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах — 

широкому та вузькому. 

У широкому розумінні комерційний банк — це будь-який банк, що фун-
кціонує на другому після центрального банку рівні банківської системи. 

У вузькому розумінні комерційний банк — це банк, який виконує пев-
ний набір базових банківських операцій та єдиною метою якого є одержання 
максимального прибутку. 

Світова практика виробила два принципи побудови комерцій-
них банків: 

1) принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена 
певним видом операцій чи сектором грошового ринку; 

2) принцип універсальності, коли будь-які обмеження щодо дія-
льності банків на грошовому ринку знімаються. 

У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класи-
фікуються за певними ознаками: 

I. За формою власності: 
1)  державні; 
2)  приватні; 
3)  кооперативні. 
В Україні функціонують два державні банки: експортно-

імпортний та ощадний. Решта банків є приватними і мають статус 
акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю. 

ІІ. За масштабами операцій: 
1)  роздрібні (акумулюють кошти численних клієнтів, невеликі за 

обсягом. При цьому потрібна розвинута інфраструктура); 

! 

! 
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2)  оптові. Обслуговують незначну кількість великих клієнтів, а 
необхідні ресурси залучають на фінансовому ринку. 

ІІІ. За територіальним охопленням: 
1)  міжнародні; 
2)  регіональні; 
3)  банки, що ведуть діяльність у національному масштабі (коли-

шні спеціалізовані банки). 

IV. За колом виконуваних операцій: 
1)  спеціалізовані; 
2)  універсальні. 
Спеціалізовані банки обмежують свою діяльність невеликим ко-

лом операцій або функціонують у вузькому секторі ринку, або об-
слуговують окремі галузі економіки (ощадні, іпотечні, банки спожи-
вчого кредиту, банки підтримки, гарантійні, розрахункові (клі-
рингові) банки або палати). 

Універсальні банки виконують широкий спектр банківських опе-
рацій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей еко-
номіки. 

В Україні більшість банків універсальні. Їм заборонено здійсню-
вати діяльність лише в сфері торгівлі, матеріального виробництва і 
страхування. 

Крім функціональної, виділяють галузеву і регіональну спеціалі-
зації банків. 

V. За порядком формування статутного фонду комерційні бан-
ки поділяються на акціонерні товариства відкритого і закритого ти-
пу та пайові банки. Характерні ознаки цих господарських товариств 
регламентуються Законом України «Про господарські товариства» 
від 16.12.93. 

VI. За наявністю мережі філій або безфіліальні. 
Операції комерційних банків поділяються на: 
1)  активні (вкладення коштів); 
2)  пасивні (залучення ресурсів); 
3)  позабалансові (не відображають руху коштів, а тому до певно-

го часу, тобто поки не відобразяться в доходах чи видатках банку, в 
балансі не значаться). 

2. Організаційна структура банку  
та управління ним 

Організаційна структура банку схожа з іншими підприєм- 
ницькими структурами і регламентується Законами України 
«Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяль-
ність» і т. д. 
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Дія банків, як й інших господарських товариств, ґрунтується на 
корпоративно-нормативних актах, до яких належать установчий до-
говір і статут. 

В Україні банки діють як акціонерні товариства (АТ) та товарис-
тва з обмеженою відповідальністю (ТОВ). В обох випадках майнова 
відповідальність учасників товариства обмежена розміром коштів, 
вкладених у статутний фонд товариства. Учасники відкритого акці-
онерного товариства (ВАТ) на суму своєї частки в товаристві отри-
мують акції, які можуть вільно обертатися. Учасники закритого ак-
ціонерного товариства (ЗАТ) розподіляють акції між собою, і ці 
акції не можуть вільно обертатися. 

За схожим принципом формується і товариство з обмеженою 
відповідальністю, проте учасникам акції не видаються. 

Принциповою відмінністю між ТОВ і АТ є те, що учасники ТОВ мають 
право вимагати виділення своєї частки в статутному капіталі у випадку ви-
ходу з товариства. 

Найвищим органом управління комерційного банку (КБ) є загаль-
ні збори товариства, до компетенції яких належить: 

1)  визначення основних напрямів діяльності товариства і затвер-
дження його планів та звіту про їх виконання; 

2)  затвердження річних результатів діяльності банку, порядку 
розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визна-
чення порядку покриття збитків; 

3)  затвердження внутрішніх документів товариства, визначення 
організаційної структури; 

4)  деякі інші повноваження. 
Загальне керівництво діяльністю банку здійснює рада банку 

(спостережна рада банку), яка контролює діяльність правління 
банку, а також виконує інші функції, делеговані загальними збо-
рами. 

Виконавчим органом банку є правління (дирекція — для ТОВ) 
або інший орган, передбачений статутом. Правління вирішує всі пи-
тання, пов’язані з поточною діяльністю банку, крім тих, що нале-
жать до компетенції загальних зборів і ради банку. Очолює правлін-
ня голова, який має заступників (менеджерів, які очолюють 
структурні підрозділи банку). Голова правління несе персональну 
відповідальність перед акціонерами за результати діяльності банку. 
У деяких банках існує посада президента, який найчастіше займа-
ється стратегічними питаннями розвитку банку, а оперативну робо-
ту виконує голова правління.  

Контроль за фінансово-господарською діяльністю банку здійс-
нює ревізійна комісія. Без її висновку загальні збори акціонерів не 
правомочні затвердити баланс. 

! 
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3. Порядок реєстрації комерційного банку 

Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юри-
дичної особи з часу його реєстрації НБУ в Республіканській книзі 
реєстрації банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ. 
Засновниками КБ можуть бути українські та іноземні юридичні і фі-
зичні особи, за винятком профспілкових і політичних організацій, 
спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих 
органів, офшорних компаній і банків. 

Офшорні компанії і банки не можуть бути засновниками заснов-
ників КБ. 

Мінімальний розмір статутного фонду: 
1)  для банків з національним капіталом — не менше 1 млн євро; 
2)  для банків з іноземним капіталом, якщо частка іноземного ка-

піталу становить менше 50%, — не менше 5 млн євро; якщо частка 
іноземного капіталу 50% і більше, — не менше 10 млн євро; 

3)  якщо у формуванні статутного капіталу банку беруть участь 
підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства, час-
тка іноземного капіталу в яких перевищує 50%) і частка таких підп-
риємств у статутному капіталі банку становить 10% і більше, міні-
мальний розмір статутного фонду має бути не менше 3 млн євро.  

Статутний фонд КБ формується лише за рахунок власних коштів 
акціонерів. Забороняється формування статутного капіталу за раху-
нок бюджетних коштів, коштів, отриманих у кредит і під заставу. 

Частка будь-якого із засновників банку не повинна перевищувати 
35% статутного фонду банку. 

Внески засновників, акціонерів до статутного капіталу КБ здійс-
нюються у грошовій формі в національній валюті України та вільно 
конвертованій іноземній валюті (для нерезидентів). 

Для створення КБ створюється ініціативна група із засновників 
або інших осіб. Ця група бере на себе вирішення всіх питань, пов’я-
заних зі створенням банку. 

Для формування статутного фонду до реєстрації комерційного 
банку в регіональному управлінні НБУ за місцем створення КБ за-
сновникам відкривається тимчасовий рахунок. На цей рахунок ко-
жен із засновників вносить визначену установчими документами ча-
стку статутного фонду. Підставою для відкриття такого рахунку є 
заява на відкриття рахунку та установчий договір. 

До моменту реєстрації комерційного банку статутний фонд пови-
нен бути сплачений: для банків відкритого типу — в розмірі 30%, за-
критого типу — 50%. Після реєстрації банку зібрані кошти перерахо-
вуються з тимчасового рахунку КБ на кореспондентський рахунок. 

У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового рахунку 
повертаються засновникам банку у тижневий строк за їх заявою. 
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Для реєстрації КБ орган управління банком (рада банку) або 
уповноважена установчими зборами особа у двотижневий строк пі-
сля аудиторської перевірки фінансового стану засновників подає до 
регіонального управління НБУ за місцем створення банку такі до-
кументи: 

• заяву про реєстрацію; 
• установчий договір; 
• статут банку; 
• протокол установчих зборів; 
• економічне обґрунтування створення банку, включаючи розра-

хунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат та прибутку ба-
нку на кінець першого року його діяльності; 

• висновок аудиторської організації про фінансовий стан і плато-
спроможність засновників банку; 

• бухгалтерську і фінансову звітність акціонерів; 
• документи про наявність професійно придатних перших керів-

них осіб банку; 
• копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію 

(100 неоподатковуваних мінімумів); 
• копію звіту про проведення відкритої передплати на акції; 
• угоду про надання приміщення для розміщення банку (оренда 

не менше ніж на п’ять років); 
• установчі документи засновників, учасників банку; 
• копію свідоцтва про державну реєстрацію засновників; 
• копію рішення органів Антимонопольного комітету України 

про надання згоди на створення відповідного КБ. 
Протягом наступних двох тижнів регіональне управління НБУ 

перевіряє зазначені документи і разом з висновком про доцільність 
створення банку передає їх до НБУ. В НБУ документи розглядають 
департаменти: банківського нагляду, валютного регулювання, юри-
дичний, а у разі необхідності й інші підрозділи. Вони готують про-
позиції та висновки щодо реєстрації КБ і передають їх для розгляду:  

― правлінням НБУ, якщо банк створюється за участю іноземно-
го капіталу; 

― комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків, 
якщо банк створений тільки за участю національного капіталу. 

Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису у 
Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших 
фінансово-кредитних установ у місячний термін з дня отримання 
документів.  

До розгляду питання про реєстрацію банку кандидати на посаду 
голови правління і головного бухгалтера проходять співбесіду в НБУ.  

НБУ може відмовити у реєстрації КБ у разі: 
▲ порушення порядку реєстрації КБ; 
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▲ невідповідності статуту та інших установчих документів чин-
ному законодавству; 

▲ незадовільного фінансового стану засновників; 
▲ професійної непридатності рекомендованого керівництва 

банку; 
▲ відсутності відповідної матеріально-технічної бази. 
Якщо у діючому банку відбулися зміни в установчих докумен-

тах, то вони повинні бути зареєстровані в НБУ. Процедура реєстра-
ції змін і доповнень аналогічна процедурі реєстрації банку. 

Комерційні банки можуть відкривати філії і представництва, які 
мають бути зареєстровані в НБУ. 

Філія банку — це банківська установа, яка не є юридичною осо-
бою. Вона діє на підставі окремого положення, виступає від імені голо-
вного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО, здійснює 
банківські операції на основі довіреності головного банку і дозволу, 
виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження філії. 

Представництво банку — це установа банку, яка не є юридич-
ною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені 
головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати бан-
ківські операції. Відкриває поточний рахунок у НБУ. 

Територіально відокремлене безбалансове відділення банку 
здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та 
вкладні операції.  

4. Ліцензування банківської діяльності 

З метою підвищення надійності та стабільності банківської сис-
теми, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає ко-
мерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій. 

Ліцензування — це порядок видачі комерційним банкам, які набу-
ли статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх бан-
ківських операцій. Перелік операцій, що підлягають ліцензуванню, ви-
значається Законом України «Про банки і банківську діяльність». 

Існує 30 видів банківської діяльності, що підлягають ліцензуван-
ню. Основні з них такі: 

1.  Касове обслуговування клієнтів. 
2.  Інкасація грошових коштів та перевезення цінностей. 
3.  Збереження цінностей. 
4.  Ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів. 
5.  Проведення операцій з касового виконання Державного бю-

джету України. 
6.  Надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку. 
7.  Кредитування юридичних і фізичних осіб. 
8.  Лізинг і факторинг. 
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9.  Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб. 
10.  Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб. 
11.  Емісія цінних паперів. 
12.  Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному 

ринку України та міжнародних ринках. 
13.  Операції з банківськими металами на валютному ринку Укра-

їни та міжнародних ринках. 
14.  Фінансування капітальних вкладень. 
15.  Видача гарантій, поручительств. 
16.  Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними. 
17.  Довірчі операції. 
Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після 

отримання відповідної ліцензії НБУ. Філії КБ здійснюють операції 
згідно з Положенням про філію та лише за умови наявності і в ме-
жах дозволу, наданого банком — юридичною особою. Копія дозво-
лу у 3-денний строк надається регіональному управлінню НБУ за 
місцем розташування філії та головного банку — юридичної особи. 

Новоствореному КБ надають ліцензію в разі дотримання таких умов: 
1)  на час прийняття рішення зареєстрований статутний капітал 

банку повинен бути повністю сплачений; 
2)  наявність професійно придатних керівних осіб банку; 
3)  наявність підрозділу, що виконує відповідні банківські операції; 
4)  наявність підрозділу внутрішнього аудиту, укомплектованого 

професійно придатними кваліфікованими кадрами; 
5)  наявність внутрішніх нормативних документів банку, що рег-

ламентують відповідні операції; 
6)  забезпеченість необхідним банківським обладнанням; 
7)  відповідність приміщення банку вимогам НБУ; 
8)  наявність угоди про оренду приміщення на строк не менше  

5 років або свідоцтва на право власності. 
Крім додержання загальних умов для отримання ліцензії, НБУ 

встановив особливі вимоги. Вони стосуються наявності: 
1)  технічних умов (для касових операцій — відповідним чином 

обладнані приміщення, належна організація охорони і т. д.); 
2)  відповідного розміру статутного фонду; 
3)  відповідної кваліфікації працівників; 
4)  відповідного строку діяльності банку; 
5)  відповідних внутрішніх регламентуючих ту чи іншу операцію 

документів; 
6)  задовільної діяльності КБ. 
Так, для ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у 

грошовій одиниці України строк діяльності банку повинен бути не 
менше 1 року, зареєстрований та сплачений статутний капітал має 
становити 3 млн євро. 
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Для надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку, 
кредитування юридичних і фізичних осіб та проведення фінансового 
лізингу необхідно мати відповідні Положення про кредитування, 
Положення про кредитну раду тощо. 

Для залучення депозитів фізичних осіб строк діяльності банку 
мусить бути не менше 2 років, відсутні сумнівні та безнадійні кре-
дити, не покриті резервами, необхідна наявність зареєстрованого та 
фактично сплаченого статутного капіталу у розмірі 3 млн євро. 

Для розширення ліцензії банку необхідно врахувати такі додатко-
ві умови: 

1)  статутний капітал діючого банку повинен бути зареєстрований і 
фактично сплачений у розмірі, не меншому за встановлений НБУ; 

2)  відповідність формування резервного фонду банку вимогам 
законодавства та НБУ; 

3)  відповідність формування фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб вимогам законодавства та нормативним актам НБУ; 

4)  відповідність формування резерву покриття можливих втрат 
за банківськими позичками законодавству України та нормативним 
актам НБУ; 

5)  дотримання банком економічних нормативів за попереднє пів-
річчя; 

6)  сума сумнівних та безнадійних кредитів не повинна переви-
щувати розміру фактично сформованого резерву на покриття мож-
ливих втрат за позичками банку; 

7)  наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про ді-
яльність банку за попередній звітний рік. 

5. Доходи, витрати і прибуток банку 

Однією з головних цілей КБ є отримання прибутку, який є дже-
релом виплати дивідендів, створення фондів банку. 

Прибуток банку — це різниця між його валовими доходами і 
валовими витратами. 

Валовий дохід залежить насамперед від обсягу кредитних вкла-
день та інвестицій банку, розміру процентної ставки по кредитах, 
які надаються, та величини і структури активів банку. 

Основними джерелами доходів більшості КБ є: 
1. Проценти, які стягуються з позичальника за користування по-

зичками. Розмір процентної ставки визначається в процесі перего-
ворів між банком і позичальником під час укладання кредитного 
договору. 

2. Доходи від проведення операції з іноземною валютою як у ви-
гляді комісійних за виконання цих операцій, так і у вигляді курсової 
різниці. Ці доходи, як правило, значні. 
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3. Доходи від операцій з цінними паперами. Оскільки фондовий 
ринок України тільки починає формуватися, ці доходи банку поки 
що незначні. 

4. Доходи від виконання для своїх клієнтів широкого спектра по-
слуг, таких як:  

• надання гарантій; 
• розрахунково-касове обслуговування; 
• трастові, консультаційні, аудиторські, лізингові, факторингові. 
Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні. 
Відносно постійними витратами КБ є: 
• заробітна плата; 
• придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів; 
• утримання приміщень, охорони та протипожежної сигналізації; 
• амортизаційні відрахування та ін. 
Змінні витрати банку: 
• виплата процентів по вкладах, депозитах і міжбанківському 

кредиту; 
• плата за послуги регіональної розрахункової палати і регіона-

льного розрахунково-касового центру; 
• витрати на рекламу; 
• витрати на відрядження; 
• поштово-телеграфні витрати та ін. 
Усі доходи (витрати) банку поділяються на операційні: 
1)  банківські; 
2)  небанківські. 
До банківських доходів (витрат) належать доходи (витрати), без-

посередньо пов’язані з банківською діяльністю, визначеною Зако-
ном України «Про банки і банківську діяльність». 

Банківські доходи (витрати), в свою чергу, поділяються на: 
• процентні; 
• комісійні; 
• торговельні прибутки (збитки) та ін. 
До небанківських доходів (витрат) належать доходи і витрати, які 

не стосуються основної діяльності банку, але забезпечують здійс-
нення банківських операцій (адміністративні та інші небанківські 
операційні доходи і витрати). 

6. Економічні нормативи, що регулюють  
діяльність комерційного банку 

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» з 
метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової надійно-
сті НБУ встановлює для всіх комерційних банків економічні норма-
тиви. Існує 19 нормативів, об’єднаних у три групи: 
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I група. Нормативи капіталу 
1. Норматив капіталу (Н1) комерційного банку. Розраховується 

як сума основного і додаткового капіталів за мінусом відрахувань. 
Такий капітал називають невідкоригованим.  

До основного капіталу включаються: статутний капітал, емісійні 
різниці, резервні фонди, до додаткового капіталу — загальні резер-
ви, результати переоцінки тощо.  

Відрахування — це вкладення банком коштів в асоційовані ком-
панії і банки, а також дочірні підприємства і банки.  

Загальна сума капіталу, не відкоригованого на основні засоби, 
визначається за формулою:  

К1 = ОК + ДК – В, 

де ОК — основний капітал, ДК — додатковий капітал, В — від-
рахування. Додатковий капітал приймається в розрахунок у межах 
основного капіталу.  

Відкоригований капітал банку:  

К = К1 – (ОЗ – К1), 

де ОЗ — основні засоби, (ОЗ – К1) — перевищення капітальних 
витрат над сумою капіталу банку.  

Якщо ОЗ > К1, то до розрахунку приймається позитивна різниця. 
Якщо ОЗ < К1, до розрахунку приймається 0.  

Мінімальний розмір нормативу капіталу для діючих банків по-
винен бути за станом на 01.04.99 не менше 2 млн євро.  

2. Мінімальний розмір статутного фонду банку (Н2) повинен 
становити: 

для банків з національним капіталом — у сумі, еквівалентній 
1 млн євро;  

для банків з іноземним капіталом, якщо частка іноземного капіта-
лу становить до 50%, — не менше суми, еквівалентної 5 млн євро; 

якщо частка іноземного капіталу в статутному капіталі банку 
становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу 
повинен бути не менше 10 млн євро.  

3. Норматив платоспроможності (Н3). 
Розраховується як відношення власних коштів (капіталу) банку 

та активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ри-
зику і помножених на 100%. 

Коефіцієнти ризику активів комерційного банку поділяються на 
5 груп: 0; 10; 20; 50; 100. Зокрема: 

0 — кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, в касі банку; 
10 — кредити, надані центральним органам державного управління;  
20 — кредити, надані місцевим органам влади, боргові цінні па-

пери центральних органів державного управління та місцевих орга-
нів влади; 



 18 

50 — кошти до запитання в інших банках, строкові депозити, ро-
зміщені в інших банках;  

100 — прострочена та сумнівна заборгованість за кредитами, де-
бітори, основні засоби та товарно-матеріальні цінності тощо.  

Нормативне значення показника Н3 не може бути нижчим за 8%.  
4. Норматив достатності капіталу (Н4). 
Розраховується як співвідношення капіталу банку і загальних ак-

тивів банку, зменшених на створені відповідні резерви: 

%,100
За

K
H 4 =  

де K — капітал банку, За — загальні активи банку. 
Нормативне значення показника Н4 має бути не менше ніж 4%.  
Методика визначення чисельника у показниках Н3 і Н4 аналогіч-

на визначенню показника Н1.  
II група. Нормативи ліквідності 

Ліквідність банку — це його здатність забезпечити своєчасне виконання 
своїх грошових зобов’язань. Визначається збалансованістю між строками і 
сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку. 

5. Норматив миттєвої ліквідності (Н5). 
Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондент-

ському рахунку та в касі банку до поточних зобов’язань (суми на 
рахунках), помножених на 100%:  

%1005 
+

=
Пр

акр
H , 

де Ккр —  кошти на коррахунку; Ка — кошти в касі; Пр — пото-
чні рахунки. 

Нормативне значення показника Н5 має бути з 01.11.98 не менше 20%. 
6. Норматив загальної ліквідності (Н6). 
Розраховується як співвідношення загальних активів до загаль-

них зобов’язань банку, помножене на 100%: 

%100
З

А
H6 = , 

де А — активи банку, З — зобов’язання банку. 
Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 100%.  
7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих 

активів банку (Н7): 

%1007 =
Рa

Вa
H , 

де Ва — високоліквідні активи, Ра — робочі активи.  

! 
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Нормативне значення показника Н7 має бути з 01.01.99 не менше 
20%.  

III група. Нормативи ризику 
8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8). 
Розраховується за формулою: 

%100
К

Зс
H8 = , 

де Зс — сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими 
кредитами та врахованими векселями одного позичальника плюс 
100% суми позабалансових зобов’язань, наданих щодо цього пози-
чальника; К — капітал банку. 

Нормативне значення показника Н8 не повинно перевищувати 25%. 
9. Норматив великих кредитних ризиків (Н9): 


=

Cк
H 9 , 

де Ск — сукупний розмір великих кредитів, наданих банком з ура-
хуванням 100% позабалансових зобов’язань банку; К — капітал банку. 

Нормативне значення показника Н9 не повинно перевищувати 
восьмикратного розміру капіталу банку.  

Великим кредитом вважається сукупний розмір кредитів з урахуванням 
облікованих векселів та 100% позабалансових вимог щодо одного позичаль-
ника, який перевищує 10% капіталу банку.  

Рішення про надання великого кредиту має бути оформлено ви-
сновком кредитного комітету банку, затвердженим правлінням бан-
ку. Якщо сума всіх великих кредитів перевищує восьмикратний ро-
змір капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до 
платоспроможності банку подвоюються (не менше 16), а якщо пере-
вищує 50%, — потроюються (не менше 24).  

10. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та по-
ручительств, наданих одному інсайдеру (Н10): 

%100
К

1Рк
H10 = , 

де Рк1 — сукупний розмір наданих банком кредитів, поручи-
тельств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов’я-
зань щодо одного інсайдера; К — капітал банку.  

Максимальне значення Н10 не повинно перевищувати 5%. Розмір 
кредитів, наданих акціонеру (засновнику) банку без відповідного 
забезпечення, не може перевищувати 50% його внеску до статутного 
капіталу банку. 

! 
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11. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гара-
нтій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11): 

%100
К

Рк
H11 = , 

де Рк — сукупний розмір наданих банком кредитів, поручи-
тельств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зо-
бов’язань щодо всіх інсайдерів банку; К — капітал банку.  

Максимальне значення Н11 не повинно перевищувати 40%. 
12. Норматив максимального розміру наданих міжбанківських 

кредитів (Н12): 

%100
К

МБн
H12 = , 

де МБн — загальна сума наданих комерційним банком міжбан-
ківських кредитів; К — капітал банку.  

Максимальне значення Н12 не повинно перевищувати 200%. 
13. Норматив максимального розміру отриманих міжбанківсь-

ких кредитів (Н13): 

%100
К

ЦКМБ
H 0

13 
+

= , 

де МБ0 — загальна сума отриманих комерційним банком міжба-
нківських кредитів; ЦК — загальна сума залучених централізованих 
коштів; К — капітал банку.  

Максимальне значення нормативу Н13 не повинно перевищувати 
300%. 

14. Норматив інвестування (Н14): 

%100
ВаЦПК

К
H ін

14 
++

= , 

де Кін — кошти банку, які інвестуються на придбання часток (ак-
цій, інших цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств і не-
державних боргових зобов’язань; К — капітал банку; ЦП — цінні па-
пери у портфелі банку на інвестиції; Ва — вкладення в асоційовані 
компанії. 

Максимальне значення Н14 не повинно перевищувати 50%. 
15. Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н15): 

%100
К

Вп
H15 = , 

де Вп — загальна відкрита валютна позиція банку за балансови-
ми і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за всіма 
іноземними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок здійс-
нюється на звітну дату); К — капітал банку. 
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Нормативне значення не повинно перевищувати з 01.10.98 20%. 
У разі, якщо вартість активів та позабалансових вимог переви-

щує вартість пасивів і позабалансових зобов’язань, відкривається 
довга відкрита валютна позиція. Якщо вартість пасивів та позабала-
нсових зобов’язань перевищує вартість активів і позабалансових 
вимог, відкривається коротка відкрита валютна позиція.  

16. Норматив довгої відкритої валютної позиції у вільно конвер-
тованій валюті (ВКВ) (Н16): 

%100
К

В
H ін

16 = , 

де Він — довга відкрита валютна позиція банку за балансовими і 
позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за кожною ві-
льно конвертованою валютою у гривневому еквіваленті (розрахунок 
здійснюється на звітну дату); К — капітал банку. 

Нормативне значення не повинно перевищувати з 01.10.98 10%. 
17. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у не-

конвертованій валюті (Н17): 

%100
К

Вп
H17 = , 

де Вп — довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за ба-
лансовими і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за 
кожною неконвертованою валютою у гривневому еквіваленті; К — 
капітал банку. 

Нормативне значення не повинно перевищувати з 01.07.98 5%. 
18. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у 

всіх банківських металах (Н18): 

%100
К

В
H м

18 = , 

де Вм —  довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за бала-
нсовими і позабалансовими активами та зобов’язаннями банку по 
банківських металах у гривневому еквіваленті; К — капітал банку. 

Нормативне значення не повинно перевищувати з 1.07.98 10%. 
19. Норматив короткої валютної позиції у вільно конвертованій 

валюті (Н): 

%100
К

В
H ін = , 

де Він — сума короткої відкритої валютної позиції по кожній віль-
но конвертованій валюті за балансовими та позабалансовими акти-
вами і зобов’язаннями банку;  К — капітал банку. 

Нормативне значення не повинно перевищувати 5%. 
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ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

1.  Склад і структура ресурсів комерційного банку. 
2.  Формування власного капіталу банку. 
3.  Операції по залученню вкладів і депозитів. Міжбанківський 

кредит. 
4.  Управління ресурсами комерційного банку. 

Література: 

1.  Закон України «Про банки і банківську діяльність». 
2.  Закон України «Про господарські товариства». 
3.  Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». 
4.  Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів від 

30.06.98 № 250. 
5.  Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних 

банків від 14.04.98 № 141. 
6.  Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. 
7.  Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 
8.  Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и опера-

ции.  
9.  Дубовик Н. Н. Ресурсная деятельность коммерческих банков. 

10.  Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. 

1. Склад і структура ресурсів комерційного банку 

Банківські ресурси — сукупність грошових коштів, що знахо-
дяться в розпорядженні банків і використовуються ними для здійс-
нення активних та інших операцій. Операції, за допомогою яких ба-
нки формують свої ресурси, називають пасивними. 

Для зручності банківські ресурси класифікують за різними озна-
ками: 

I.  За економічним змістом: 
1)  власні кошти, що складаються зі статутного фонду, резервно-

го та інших фондів, що створюються в процесі діяльності банку, не-
розподілений прибуток банку; 

2)  кошти банків-кореспондентів; 
3)  кошти клієнтів на рахунках банків; 
4)  грошові заощадження населення, що формуються в результаті 

зменшення поточного особистого споживання населення; 
5)  міжбанківські кредити, включаючи кредити від НБУ; 
6)  цінні папери випущені; 
7)  інші ресурси. 
II.  За місцем мобілізації: 
1)  ті, що мобілізуються самим КБ; 
2)  придбані в інших банках. 
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III.  За можливістю прогнозування величини ресурсу: 
1)  ті, що піддаються безпосередньому прогнозуванню; 
2)  ті, що піддаються опосередкованому прогнозуванню. 
IV.  За джерелом утворення: 
1)  власні; 
2)  залучені (кошти, які банк залучає на вклади і депозити); 
3)  запозичені (кошти, які банк залучає шляхом випуску облігацій 

або міжбанківських кредитів). 
V. За можливістю використання: 
1)  постійні; 
2)  тимчасові. 

2. Формування власного капіталу банку 

Власний капітал (кошти) банку являє собою грошові кошти, вне-
сені акціонерами (засновниками банку), а також кошти, утворені в 
процесі подальшої діяльності банку. 

У порівнянні з підприємствами інших сфер діяльності власний 
капітал комерційного банку займає незначну питому вагу у сукуп-
ному капіталі, приблизно 8 — 10%, тоді як у промислових підпри-
ємствах 40 — 60%, до того ж він має інше призначення в банках, 
аніж в інших сферах підприємництва. Якщо в останніх це — забез-
печення платоспроможності і виконання більшості оперативних фу-
нкцій підприємств та організацій, то власний капітал комерційного 
банку слугує перш за все для страхування інтересів вкладників і 
меншою мірою — для фінансового забезпечення своєї оперативної 
діяльності. 

Розмір власного капіталу є важливим фактором забезпечення надійності 
функціонування банку і повинен перебувати під контролем органів, що ре-
гулюють діяльність комерційних банків. 

Призначення банківського капіталу виражається в його функціях.  
Отже, власний капітал комерційного банку виконує такі функції: 
1.  Захисна: власний капітал слугує насамперед, як уже зазнача-

лося, для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а та-
кож для покриття поточних збитків від банківської діяльності. 

2.  Забезпечення оперативної діяльності: є другорядною для 
власного капіталу банку. Ця функція відчутна на перших кроках 
діяльності банку, коли за рахунок власного капіталу формується 
його інфраструктура і розгортається діяльність (фінансується 
придбання комп’ютерної та оргтехніки, будівництво (оренда) 
офісів і т. п.). 

3.  Регулююча: через фіксацію розміру власного капіталу регу-
люючі органи впливають на діяльність банку в цілому. 

! 
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Багатофункціональне призначення власного капіталу робить його 
неоднорідним за своїм складом. Джерелами формування капіталу 
банку можуть бути: 

1. Статутний капітал банку, який, у свою чергу, формується з 
акціонерного або приватного капіталу під час організації нового бан-
ку шляхом акумулювання внесків засновників чи випуску і реалізації 
акцій. Емісія акцій як форма створення і поповнення статутного фон-
ду комерційного банку регулюється законами України «Про госпо-
дарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу». 

Перший випуск акцій банку має повністю складатися з простих 
акцій. Реєстрація і реалізація банком-емітентом першого випуску ак-
цій звільняється від оподаткування на операції з цінними паперами. 

Усі випуски акцій банками типу відкритих акціонерних това-
риств підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (ДКЦПФР). При повторній емісії банки можуть 
випускати привілейовані акції. Для отримання права на повторну 
емісію акцій банк має бути беззбитковим, не підлягати санкціям 
НБУ, не мати прострочену заборгованість перед бюджетом і креди-
торами. Для реєстрації випуску акцій банк-емітент складає проспект 
емісії. При першій емісії його готують засновники, при наступній — 
правління банку. В проспекті емісії містяться дані про банк, його 
фінансовий стан, інформація про попередні випуски цінних паперів. 
Проспект емісії повинен бути затверджений незалежною аудиторсь-
кою компанією. 

2. Резервний фонд комерційного банку. Це грошові ресурси, що 
резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат, пок-
риття збитків від банківської діяльності, а також виплати дивідендів 
по привілейованих акціях, якщо недостатньо прибутку. Наявність 
коштів в ньому забезпечує стійкість комерційного банку, зменшує 
вірогідність його банкрутства. Розмір резервного фонду та щорічних 
внесків до нього встановлюється зборами акціонерів і фіксується в 
установчих документах, але він не може бути меншим 25% статут-
ного фонду, а розмір відрахувань — меншим 5% чистого прибутку. 

Коли резервний фонд досягає встановленої величини, то відраху-
вання до нього припиняються. У випадку використання коштів з ре-
зервного фонду відрахування від чистого прибутку на його форму-
вання відновлюються. 

3. Спеціальні фонди (фонд основних коштів, фонд переоцінки 
основних засобів та ін.), які призначені для виробничого та соціаль-
ного розвитку банку. Порядок формування і використання цих кош-
тів визначається статутними документами банку. Формуються ці 
фонди за рахунок прибутку. Елементом резервного капіталу є зага-
льні резерви, призначені для покриття можливих збитків по опера-
ціях банку. Їх відмінність від резервного фонду полягає в тому, що 
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вони мають більш конкретне призначення (наприклад, резерв для 
відшкодування можливих втрат за позичками створюється для пок-
риття безнадійної заборгованості по позичкових операціях). 

4. Нерозподілений прибуток — джерело внутрішнього похо-
дження. Створюється як залишок прибутку після виплати дивіден-
дів, відрахувань до резервного та інших фондів. 

Оскільки розмір усіх відрахувань (крім дивідендів) завчасно ви-
значено, то залишок нерозподіленого прибутку за минулий рік за-
лежить головним чином від розміру дивідендів, які повинні сплачу-
ватися акціонерам. 

Розмір власного капіталу комерційного банку залежить від таких 
факторів: 

1) рівня мінімальних вимог НБУ до статутного фонду (це міні-
мальний розмір статутного фонду, який банк повинен мати сплаче-
ним); 

2) специфіки клієнтури. За значної кількості невеликих вклад-
ників власних коштів потрібно буде менше ніж за наявності великих 
вкладників; 

3) характеру активних операцій. Наявність значного обсягу ри-
зикованих операцій потребує відносно більшого розміру власного 
капіталу. 

Українська методика визначення капіталу банку і розрахунку йо-
го достатності випливає з рекомендацій Базельського комітету. Ці 
рекомендації були розроблені у грудні 1987 р. Згідно з ними капітал 
банку поділяють на: 

основний (капітал I рівня); 
додатковий (капітал II рівня). 
Капітал банку складається з суми основного та додаткового капі-

талу за мінусом відрахувань з урахуванням основних засобів. 

До основного капіталу належать: 
1.  Фактично сплачений статутний капітал. 
2.  Емісійні різниці. 
3.  Загальні резерви банку. 
4.  Нерозподілений прибуток минулих років. 
5.  Очікуваний затверджений прибуток минулого року мінус: 
• власні цінні папери в портфелі на продаж; 
• нематеріальні активи; 
• капітальні вкладення в нематеріальні активи. 

До додаткового капіталу належать: 
1.  Фонди банку. 
2.  Індексація основних засобів. 
3.  Прибуток поточного року. 
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При розрахунку капіталу банку розмір додаткового капіталу бе-
реться в сумі, що не перевищує величину основного капіталу. 

Відвернення з капіталу — це акції банків, боргові зобов’язання 
банків і нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж, вкла-
дення банку в асоційовані компанії та дочірні установи. 

Сума невідкоригованого капіталу визначається за формулою: 

К1 = ОК + ДК – В, 

де ОК — основний капітал; ДК — додатковий капітал; В — від-
вернення. 

Сума капіталу, скоригованого на вартість основних засобів: 

К = К1 – (ОЗ – К1), 

де ОЗ — основні засоби. 
Якщо основні засоби менші за суму невідкоригованого капіталу, 

то до розрахунку приймається нуль. 

3. Операції по залученню вкладів і депозитів. 
Міжбанківський кредит 

У світовій банківській практиці всі залучені ресурси за способом 
їх акумуляції групують таким чином: 

1)  депозити; 
2)  недепозитні залучені кошти. 
Депозит (вклад) — це грошові кошти у готівковій або безготів-

ковій формах, національній або іноземній валютах, передані до бан-
ку їх власником або третьою особою за рахунок і за дорученням 
власника для зберігання на визначених умовах. 

Операції, пов’язані із залученням коштів для вкладів, нази-
ваються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкри-
тий клієнту в банку рахунок, на якому зберігаються його грошо-
ві кошти. 

Недепозитні залучені кошти — це кошти, які банк отримує у 
вигляді позички або шляхом продажу власних боргових зобов’язань 
на грошовому ринку. 

Недепозитні джерела банківських ресурсів відрізняються від депозитних 
тим, що мають, по-перше, неперсональний характер, тобто не асоціюються з 
конкретним клієнтом банку, а залучаються на ринку на конкурентній основі, 
і, по-друге, ініціатива залучення цих коштів належить самому банку. 

Недепозитними залученими ресурсами користуються в основно-
му великі банки. Придбання недепозитних коштів здійснюється ве-
ликими сумами, тому їх вважають операціями, що мають оптовий 
характер. 

! 
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Сучасна банківська практика характеризується значним різнома-
ніттям вкладів депозитів, які бувають: 

залежно від категорії вкладника: 
• депозити юридичних осіб; 
• депозити фізичних осіб; 
залежно від строку і порядку вилучення: 
• вклади до запитання; 
• строкові вклади; 
залежно від економічного змісту: 
• вклади до запитання; 
• строкові вклади; 
• ощадні вклади; 
• цінні папери. 
Вклади до запитання призначені для здійснення поточних розра-

хунків, тому їх ще називають транзакційними. Розміщуються ці 
вклади в банках на поточних та контокорентних рахунках і можуть 
у будь-який час за вимогою клієнта бути поповнені або вилучені, 
причому як частково, так і повністю, у готівковій чи безготівковій 
формі. Вклади до запитання нестабільні, що обмежує можливість 
сфери їх використання комерційними банками. Тому власникам та-
ких вкладів виплачується низький депозитний процент або не ви-
плачується зовсім. 

До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім по-
відомленням банку про намір зняти гроші з рахунку. Формою залу-
чення банком вкладів до запитання є також поточний рахунок з ове-
рдрафтом. Одним з видів депозитів до запитання є залишок коштів 
на кореспондентських рахунках, відкритих у даному банку іншими 
банками. Для стимулювання приросту вкладів до запитання банки 
пропонують клієнтам додаткові послуги (пільги при наданні креди-
ту, зручні форми розрахунків, консультаційні послуги або високий 
рівень якості обслуговування). Витрати на ведення рахунків до за-
питання покриваються банками за рахунок комісійної винагороди за 
послуги. 

Строкові вклади — грошові кошти, які розміщені у банку на 
певний строк і можуть бути знятими після закінчення цього тер-
міну. Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, 
оскільки носять в основному довгостроковий характер і тому ста-
більні й зручні в банківському плануванні. Через них сплачується 
високий депозитний процент. Для строкових вкладів характерне 
різке коливання розмірів, а також встановлення їх розміру круг-
лими сумами. 

Строкові вклади можуть бути двох видів: 
1) власне строкові вклади; 
2) вклади з попереднім повідомленням про вилучення коштів. 
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Клієнт має право достроково вилучити кошти зі строкового 
вкладу, але з попереднім повідомленням. У такому випадку банки 
нараховують проценти аналогічно вкладам до запитання.  

Взагалі диференціація процентів за строковими депозитами від-
бувається в залежності від терміну та виду депозиту, періоду пові-
домлення про вилучення коштів, стану на фінансовому ринку, пот-
реби банку в ресурсах і т. д. 

Строкові депозити оформляються депозитною угодою, яка засві-
дчує право банку управляти залученими коштами та право клієнта 
отримати суму вкладу та процента в чітко обумовлений строк. 

Основні реквізити депозитної угоди: 
1)  назва та адреса банку, який приймає депозит; 
2)  назва та адреса власника коштів; 
3)  дата внесення депозиту; 
4)  сума депозиту; 
5)  дата повернення коштів; 
6)  процентна ставка; 
7)  зобов’язання банку повернути суму, яка внесена на депозит; 
8)  підписи сторін. 
Угода укладається у двох примірниках. 
Часто банки встановлюють мінімальний розмір вкладу, величина 

якого залежить від орієнтації банку на відповідну групу вкладів. Бан-
ки можуть закріпити в угоді право змінювати процентну ставку від-
повідно до зміни облікової ставки НБУ з повідомленням про це вкла-
дника. У разі незгоди вкладника договір може бути розірвано. Усі 
спори між банком і вкладником вирішуються в судовому порядку. 

Однією з форм строкових вкладів є депозитний та ощадний сертифі-
кати. Депозитний сертифікат надається юридичним, а ощадний — фізи-
чним особам. Сертифікат — це письмове свідоцтво банку про внесення 
грошових коштів, що дає право вкладнику на одержання після закінчен-
ня встановленого строку депозита і процентів по ньому. Вони бувають: 

• іменні і на пред’явника; 
• у національній та іноземній валютах; 
• у паперовій і безпаперовій формах; 
• строкові і до запитання. 
Ощадні вклади. Відмінністю ощадних вкладів від строкових є те, що 

вони не мають фіксованого терміну зберігання, невеликі за мінімальним 
розміром, не потребують попереднього повідомлення про вилучення. 

Як і строкові, ощадні вклади призначені не для розрахунків, а 
для заощадження коштів. 

Характерні особливості ощадних вкладів: 
1.  Невелика мінімальна сума. 
2.  Плавне зростання коштів на рахунку. 
3.  Видача власнику вкладу іменного свідоцтва — ощадної книжки. 



 29 

Деякі банки відмовляються від ощадної книжки і замінюють її 
виписками про стан рахунку. Це зменшує витрати банку на ведення 
рахунку, а також запобігає зловживанням, пов’язаним зі злодійст-
вом, шахрайством і т. д. 

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

Процентні ставки по цих вкладах вищі за ставки по вкладу до за-
питання, але нижчі ніж по строковому вкладу. 

Ощадні вклади забезпечують стабільні залишки коштів, що є 
зручним для банку. 

За депозитами банки можуть нараховувати прості та складні 
проценти. Найбільш поширеним і традиційним є нарахування прос-
тих процентів. 

Дохід по складних процентах передбачає нарахування процентів 
на процент. 

Сума, яку отримає вкладник в кінці терміну вкладу, при нараху-
ванні складних процентів обчислюється за формулою: 

Р  (1 + R)n, 

де n — період вкладу; R — процентна ставка; P — сума угоди. 

Для компенсації втрат від інфляції банки можуть пропонувати 
клієнтам виплату процентів наперед. У випадку дострокового вилу-
чення вкладу виплачені проценти банк вилучає з суми депозиту. 

Важливою умовою стимулювання депозитів є підвищення надій-
ності банків та банківської системи в цілому. 

На міжбанківському ринку банки задовольняють свої потреби в 
ресурсах за допомогою позичок: 

1)  в інших комерційних банках; 
2)  в центральному банку. 
Міжбанківський кредит займає особливе місце в структурі 

джерел залучених кредитних ресурсів банку. Він є оперативним 
способом одержання коштів; має, в основному, короткостроковий 
характер. Надається при встановленні кореспондентських відносин, 
але разом з тим міжбанківський кредит — найдорожчий за інші 
джерела. 

Призначення міжбанківських кредитів: 
1)  дають можливість виконувати вимоги з обов’язкового резер-

вування; 
2)  задовольняють потреби клієнтів у коштах; 
3)  забезпечують ліквідність банку; 
4)  банки, в яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати тим-

часово вільні кошти в банках, де існує їх нестача. 
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Переваги міжбанківського кредиту порівняно з депозитом: 
1)  оперативність; 
2)  не потребує резервування в центральному банку, оскільки не є 

вкладом; 
3)  не потребує витрат на маркетинг та інфраструктуру. 
Необхідно враховувати специфічні особливості міжбанківських 

кредитів, одержаних від інших комерційних банків та НБУ.  
Міжбанківські кредити є таких видів: 
1)  добові (овернайт); 
2)  строкові; 
3)  безстрокові (онкольні). 
Добові міжбанківські кредити — це, як правило, незабезпечені 

позички, які надаються банкам з доброю репутацією. В окремих ви-
падках за наявності сумніву щодо платоспроможності позичальника 
кредитор може вимагати заставу (наприклад, у вигляді державних 
цінних паперів). 

Кредитна угода укладається за телефоном, телеграфом, часто без 
документальної фіксації. 

Строкові кредити видаються на строк від кількох днів до кількох 
місяців (тиждень, місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік; на євроринку зу-
стрічаються міжбанківські кредити строком до 5 років). 

Кредитна угода на видачу таких кредитів укладається в пись-
мовій формі після оцінки кредитоспроможності банку-позича-
льника. 

Безстрокові кредити. При цьому виді кредиту строки угоди ав-
томатично подовжуються щодня, доки одна зі сторін не прийме рі-
шення про розірвання такої угоди. 

Філії комерційного банку можуть працювати на міжбанківському 
ринку тільки в межах своєї системи. 

Комерційні банки можуть також отримувати кредити від НБУ. 
Однією з особливих рис кредиту, що надається НБУ, є те, що у 

НБУ існують специфічні джерела надання міжбанківських кредитів: 
1)  гроші в обігу; 
2)  гроші в міжбанківських розрахунках. 
Розмір цих ресурсів залежить від того, яку грошово-кредитну по-

літику проводить НБУ. Такі кредити видаються в особливих випад-
ках, наприклад, при кризі ліквідності, санації банку.  

Національний банк надає кредити за допомогою: 
1) операцій РЕПО (купівля облігацій у комерційних банків з на-

ступним їх обов’язковим викупом банками) на встановлену дату і 
наперед за встановленою ціною; 

2) ломбардного кредитування, де як застава виступають облігації 
внутрішніх державних позик; 
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3) надання ресурсів через закриті кредитні аукціони; 
4) операцій НБУ на відкритому ринку. 
Ломбардне кредитування — це надання центральним банком 

комерційним банкам кредиту під забезпечення цінних паперів, які 
входять до ломбардного списку центрального банку. В Україні до 
нього включаються ОВДП. Ломбардна ставка НБУ є одним з ін-
струментів грошово-кредитної політики і знаходиться на рівні ви-
щому, ніж облікова ставка. Ці кредити надаються на строк до 30 
днів на підставі укладеної кредитної угоди. 

Заборгованість комерційного банку за таким кредитом не повин-
на перевищувати 75% вартості цінних паперів, які перебувають у 
забезпеченні. Цінні папери перераховуються на депо-рахунок у 
НБУ, де вони блокуються і знаходяться до погашення кредиту. У 
випадку зниження вартості цінних паперів НБУ вимагає додатково-
го забезпечення (додаткових цінних паперів). 

Комерційні банки можуть запозичити кошти в НБУ через закри-
ті кредитні аукціони. До участі в таких аукціонах допускаються 
комерційні банки, що додержуються економічних нормативів, уста-
новлених НБУ, своєчасно подають центральному банку звітність і 
погашають раніше отримані кредити. Філії комерційних банків, а 
також комерційні банки, діяльність яких триває менше року, до уча-
сті в кредитних аукціонах не допускаються. 

Умовою допуску комерційних банків до кредитного аукціону є 
дотримання таких умов: 

1)  один банк не може одержати більше 50% кредитів, запропоно-
ваних на кредитному аукціоні; 

2)  сума заборгованості комерційного банку по кредитах НБУ не по-
винна перевищувати п’ятикратного розміру власного капіталу банку. 

Комерційним банкам, чиї заявки на аукціоні задоволені, видаєть-
ся свідоцтво про купівлю кредитів. Це свідоцтво та інші документи, 
необхідні для оформлення кредитного договору, комерційний банк 
надає регіональному управлінню НБУ. Після оформлення кредитно-
го договору регіональне управління НБУ перераховує суму кредиту 
на кореспондентський рахунок комерційного банку. З метою конт-
ролю за своєчасним поверненням цих кредитів між позичальником і 
кредитором укладається договір про забезпечення повернення отри-
маних кредитів. 

4. Управління ресурсами комерційного банку 

Управління банківськими ресурсами — це діяльність, пов’язана 
із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, ви-
значенням розміру і відповідної структури джерел грошових коштів 
у тісному зв’язку з їх розміщенням. 
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Існує два рівні управління ресурсами КБ: 
― державний рівень (управління здійснюється через НБУ з ви-

користанням різних фінансових інструментів); 
― рівень комерційного банку. 
Інструменти, що застосовує НБУ: 
1.  Надання кредитів Національним банком України комерційним 

банкам, що безпосередньо впливає на розмір їх пасивів. При цьому 
велике значення має процентна політика НБУ: встановлена офіційна 
облікова ставка виступає фактором регулювання попиту на міжбан-
ківський кредит. 

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

3.  Встановлення економічних показників регулювання діяльнос-
ті комерційних банків: 

• мінімальний розмір статутного фонду; 
• співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою 

активів (з урахуванням ступеня ризику їх втрати); 
• обов’язкові резерви — частина ресурсів, внесених на безпроце-

нтний рахунок в НБУ за його вимогою. Вони обмежують можливос-
ті кредитування і депозитної емісії; 

• показники ліквідності комерційного банку і максимального ро-
зміру ризику на одного позичальника; 

• інші показники. 
Інструменти НБУ можуть бути ефективними лише в умовах по-

годження їх з податковою політикою та чинним законодавством. 
Вилучення ресурсів Національним банком України для покриття 

бюджетного дефіциту тягне за собою зменшення ресурсів у КБ. 
Управління ресурсами КБ: 
1. Комерційним банкам потрібно виконувати вимоги НБУ щодо 

дотримання встановлених економічних нормативів. 
2. КБ повинні вживати заходів, що стимулюють залучення вкла-

дів і забезпечують їх збереження. Тут мають бути враховані такі фа-
ктори: 

• якість обслуговування клієнтів; 
• кваліфікація персоналу банку; 
• процент по вкладах; 
• використання різних видів цінних паперів, зокрема сертифікатів. 
1.  Ефективне розміщення ресурсів. При цьому застосовуються 

три методи: 
I — загального фонду грошових коштів: мобілізація коштів з пода-

льшим їх спрямуванням на потреби, що виникають у даний момент; 
II — розподілу активів (конверсія): розміщення грошових коштів 

у залежності від джерела походження коштів; 
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III — наукового управління (економіко-математичний): за допо-
могою математичних формул виражається мета комерційного банку. 

У процесі прийняття рішення щодо розміщення ресурсів необхі-
дно поєднувати всі ці методи, враховуючи при цьому людський фа-
ктор (рівень підготовки спеціалістів банку). 

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

КБ повинен підтримувати оптимальне співвідношення між влас-
ними і залученими коштами, яке при найменших витратах на фор-
мування банківських ресурсів сприятиме підтриманню стабільного 
рівня дивідендів і доходів. 

При управлінні кредитними ресурсами на рівні комерційного ба-
нку останній складає плани, в яких прогнозуються надходження 
вкладів та їх вилучення. При цьому враховуються загальні економіч-
ні умови, сезонність, рух процентних ставок, потреби клієнтів (осо-
бливо великих) у коштах. 

У процесі планування використовуються: 
• макроекономічний аналіз; 
• інформація від клієнтів. 
Показники, що використовуються банками при управлінні кре-

дитними ресурсами: 
1)  середньоквартальний строк зберігання вкладів =  

= 
середній залишок коштів за квартал  кількість днів у періоді 

; 
оборот за видатками 

2)  осідання вкладів =  

= 
залишок коштів на кінець періоду – залишок коштів на початок періоду 

; 
оборот за приходом 

3)  оборотність вкладів =  

= 
оборот за видатками  

 . 
середньоквартальний залишок коштів 

ТЕМА 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 

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

2.  Форми безготівкових розрахунків 
3.  Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. 
4.  Організація готівкових грошових розрахунків. 

Література: 

1. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошо-
вих зобов’язань». 

2. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за по-
рушення норм з регулювання обігу готівки». 
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3. Постанова Верховної Ради України «Про норматив обігу платіжних до-
кументів в Україні» від 25.06.93. 

4. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 
13.10.97  № 334. 

5. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній 
валюті від 18.02.98  № 3. 

6. Інструкція № 4 «Про організацію роботи по грошовому обігу установ 
банків України». 

7. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті 
України»: Затв. постановою НБУ № 204 від 02.08.96, зі змінами та допо-
вненнями. 

8. Положення про переказний і простий вексель від 10.09.92 № 528. 
9. Порядок проведення банками операцій з векселями від 25.02.93. 

10. Положення про виконання установами банків доручень підприємств та 
розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів від 
18.09.98 № 379. 

11. Основы организации банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. 
12. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 

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

Грошові розрахунки є необхідним елементом розширеного від-
творення, завершальною ланкою у процесі реалізації суспільного 
продукту. 

Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових 
грошей і в безготівковому порядку. 

Готівкові розрахунки застосовуються в основному у взаємовід-
носинах підприємств і організацій з населенням, тобто обслугову-
ють рух грошових доходів і витрат населення. 

У розрахунках між підприємствами та організаціями майже всі 
господарські платежі (крім дрібних) здійснюються шляхом безготів-
кових перерахувань. 

Сукупність усіх грошових розрахунків незалежно від форми їх 
здійснення являє собою грошовий обіг. 

Основну частину сукупного грошового обігу (понад 80%) скла-
дає безготівковий обіг. Сфери застосування готівкових грошей і без-
готівкових розрахунків розмежовані між собою, в той же час вони 
органічно взаємопов’язані. 

Отже, безготівкові розрахунки обслуговують господарські взає-
мовідносини підприємств, організацій, установ, фінансово-кредит-
них органів. Основне місце в цих розрахунках займають платежі за 
матеріальні цінності і послуги. При здійсненні розрахунків у народ-
ному господарстві може застосовуватися банківський кредит. 

Організація безготівкових розрахунків покликана забезпечити 
своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за 
поставлену ним продукцію і надані послуги і тим самим сприяти 
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прискоренню оборотності обігових коштів. Окрім того, організація 
розрахунків має сприяти створенню умов для взаємного контролю 
постачальника і покупця за дотриманням господарських договорів. 

Одним з актуальних завдань організації розрахунків є зближення моме-
нту отримання матеріальних цінностей покупцями і здійснення платежу за 
них постачальниками, а звідси — скорочення взаємної заборгованості. 

Організаторами та основними виконавцями розрахункових опе-
рацій є банки. Деякі безготівкові платежі, переважно дрібні, прово-
дяться підприємствами та організаціями за допомогою поштово-
телеграфних переказів через відділення зв’язку. 

Безготівкові розрахунки здійснюються на підставі письмових ро-
зрахунково-грошових документів: платіжних доручень, вимог-
доручень, розрахункових чеків, акредитивних заяв, реєстрів, вексе-
лів та ін. Для кожного з них характерні єдині в масштабах країни 
форма, чітка стандартизація, кодифікація реквізитів. 

Система оформлення, використання і руху розрахункових документів 
називається документообігом. 

Безготівкові розрахунки поділяються на дві групи — іногородні 
та місцеві. 

Безготівкові розрахунки розрізняються також за способом пла-
тежу і формою. 

Основний спосіб платежу — перерахування грошових коштів з 
рахунку платника на рахунок постачальника шляхом відповідних 
записів по них. У залежності від характеру платежу, порядку креди-
тування та інших умов кошти перераховуються по різних рахунках 
підприємств — поточних, контокорентних, позичкових, рахунках 
фінансування капітальних вкладень. Різновидом цього способу пла-
тежу є планові платежі, при яких розрахунки проводяться не по кож-
ній окремій поставці матеріальних цінностей, а за певний період, 
виходячи з плану поставки. 

Другий спосіб платежу — залік взаємних вимог, при якому взаєм-
ні борги підприємств зараховуються і тільки різниця перераховуєть-
ся шляхом записів по рахунках. 

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

• платіжними дорученнями; 
• чеками; 
• за допомогою акредитивів; 
• вимогами-дорученнями та ін. 
Застосування тієї чи іншої форми розрахунків визначається осо-

бливостями господарських взаємовідносин підприємств та організа-

! 

! 
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цій і спрямовано на зміцнення договірної дисципліни, забезпечення 
безперебійних платежів і прискорення оборотності грошових коштів 
у розрахунках. 

Підприємства, а також установи банків здійснюють розраху-
нки при дотриманні таких умов: 

1. Платежі проводяться, як правило, після відвантаження товар-
но-матеріальних цінностей, виконання робіт чи надання послуг або 
одночасно з ними. В окремих випадках може бути проведена попе-
редня оплата. 

2. Платежі виконують за згодою (акцептом) платника або за його 
дорученням. Платник може відмовитися від акцепту платіжної ви-
моги-доручення повністю або частково за певних умов. Без згоди 
платника або його доручення списання коштів з рахунку допуска-
ється лише у випадках, передбачених законодавством. У безакцепт-
ному порядку проводиться списання: 

• за виконавчим листом суду та арбітражу; 
• недоїмок по податках, недоплат у державні цільові фонди, по-

забюджетні фонди; 
• платежів за розпорядженням державних податкових адмініст-

рацій; 
• платежів державного обов’язкового і державного соціального 

страхування, до Пенсійного фонду; 
• за розпорядженням Антимонопольного комітету і КРУ; 
• за розпорядженням підприємств по результатах розгляду пре-

тензій, що стосуються доарбітражного врегулювання господарських 
спорів у тому випадку, якщо боржник визнав претензію. 

3. Платежі проводяться за рахунок власних коштів платника, а в 
окремих випадках за рахунок кредиту банку. 

4. Зарахування коштів на рахунок одержувача здійснюється ли-
ше після списання їх з рахунку платника. 

Порядок і форма розрахунків визначаються в договорі між сто-
ронами. 

2. Форми безготівкових розрахунків 

а) Розрахунки платіжними дорученнями 

Платіжне доручення являє собою доручення підприємства обслуговую-
чому його банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок 
іншого підприємства. 

Платіжні доручення застосовуються як при місцевих, так й іно-
городніх розрахунках. 

Дорученнями можуть проводитися: 
• розрахунки за отримані товари та надані послуги; 

! 
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• авансові платежі; 
• розрахунки по нетоварних операціях; 
• попередня оплата товарів і послуг та ін. 
Під попередньою оплатою слід розуміти оплату товарів чи послуг, 

готових до відвантаження покупцям зразу ж після отримання платежу 
і відвантажених (вивезених) не пізніше терміну, зазначеного в дого-
ворі (як правило, трьох робочих днів з дня отримання платежу). 

Платіжне доручення приймається банком до виконання тільки за 
наявності коштів на поточному рахунку або права на отримання 
кредиту. 

Доручення на перерахування коштів у дохід бюджету, державні 
цільові фонди та інші платежі безспірного характеру приймаються 
банком незалежно від наявності коштів на поточному рахунку. У 
випадку відсутності коштів доручення розміщується в картотеку  
№ 2, тобто обліковується на позабалансовому рахунку. 

Платіжне доручення дійсне 10 календарних днів. Окрім звичай-
них платіжних доручень, у розрахунках використовуються гаранто-
вані банком платіжні доручення. Вони застосовуються: 

при перерахуванні окремим громадянам пенсій, аліментів, зар- 
плати, авторського гонорару; 

при перерахуванні підприємствам у регіони, де немає банків, 
коштів на виплату зарплати, оргнабір робочої сили, заготівлю сіль-
госппродукції у населення тощо; 

при зарахуванні на рахунки в банках торговельної виручки, по-
датків. 

Інакше кажучи, гарантовані платіжні доручення застосовуються 
в тому випадку, коли розрахунки проводяться через підприємство 
зв’язку. Суть такої гарантії полягає в тому, що банк, гарантуючи 
своєчасність платежу по такому дорученню, робить відповідний на-
пис на дорученні, а гарантія забезпечується коштами, які банк спи-
сує з рахунку платника і депонує їх на окремому рахунку «Гаранто-
вані платіжні доручення». Це платіжне доручення з відміткою банку 
передається відділенню зв’язку. До платіжного доручення додається 
список одержувачів коштів і заповнені бланки повідомлень на їх пе-
реказ. Потім підприємство зв’язку платіжне доручення разом з реєс-
тром здає в банк, який зараховує кошти підприємству зв’язку, одно-
часно списуючи їх з рахунку, де вони були задепоновані (рахунок 
«Гарантовані платіжні доручення»). 

Якщо підприємство зв’язку і платник обслуговуються різними 
банками, то банк, що обслуговує підприємство зв’язку, направляє до 
банку, що обслуговує платника, дебетове повідомлення. Банк плат-
ника, отримавши дебетове повідомлення і реєстр з гарантованими 
дорученнями, списує кошти з рахунку «Гарантовані платіжні дору-
чення» і перераховує їх підприємству зв’язку. 
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Сума втраченого гарантованого платіжного доручення може бути 
відновлена на рахунку через 15 днів після депонування коштів за за-
явою платника. 

Техніка розрахунків за допомогою звичайних платіжних дору-
чень проста: банк платника списує зазначену в дорученні суму з ра-
хунку платника і зараховує на рахунок одержувача коштів. 

Якщо одержувач коштів обслуговується іншою установою банку, 
то кошти перераховуються через коррахунки. 

б) Розрахунки вимогами-дорученнями 
Ці розрахунки використовуються як у місцевих, так й іногород-

ніх розрахунках за поставлені товарно-матеріальні цінності, викона-
ні роботи та надані послуги. 

Платіжна вимога-доручення являє собою вимогу постачальника 
до покупця оплатити на підставі направлених йому поза банком ро-
зрахункових і відвантажувальних документів вартість поставленої за 
договором продукції, виконаних робіт і наданих послуг. 

Платник, вирішивши оплатити платіжну вимогу-доручення, здає 
його до свого банку, оформивши його своїми підписами та відбит-
ком печатки. Строк здачі вимоги-доручення до банку платника пе-
редбачається в договорі, але не повинен перевищувати 20 днів. 

Про відмову повністю або частково оплатити платіжну вимогу-
доручення платник повідомляє безпосередньо постачальника в по-
рядку і строки, передбачені договором. 

Платник може відмовитися від акцепту в повній сумі, якщо: 
• постачальник пред’явив вимогу за незамовлені, не передбачені 

договором товари та послуги; 
• товари відвантажені не за належною адресою або достроково 

без згоди покупця; 
• до закінчення строку акцепту документально встановлено, що 

товари, які надійшли, недоброякісні, некомплектні, нестандартні, 
пониженої сортності; 

• товари оплачені раніше та ін. 

Часткова відмова від оплати може бути заявлена, коли згадані 
причини стосуються лише частини суми вимоги, а саме: 

• поряд із замовленими товарами постачальник відвантажив не-
замовлені; 

• допущена арифметична помилка в рахунку; 
• частина товарів виявилася недоброякісною та ін. 

У заяві про відмову від акцепту через недоброякісність, некомп-
лектність, понижену сортність товарів зазначаються номер і дата ак-
та прийняття товару за якістю чи комплектністю. Один примірник 
акта прийняття товару за якістю платник зобов’язаний вислати пос-
тачальнику не пізніше дня заявлення відмови від акцепту. 
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в) Розрахунки чеками 

Розрахунковий чек — це письмове доручення банку провести перераху-
вання коштів з рахунку чекодателя (платника) на рахунок чекодержателя 
(отримувача коштів). 

Чеки поділяються на два види: 
1) чеки для розрахунків між юридичними особами; 
2) чеки для розрахунків між фізичними та юридичними особами. 
Чеки формуються у чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів. Строк 

дії чекової книжки, що застосовується в розрахунках між юридич-
ними особами, один рік. За погодженням з банком строк дії невико-
ристаної чекової книжки може подовжуватися. Строк дії чека з такої 
книжки — 10 днів, не враховуючи дня його виписки. Строк дії роз-
рахункового чека, виданого фізичній особі для розрахунків з юри-
дичною, — три місяці. 

У розрахунках фізичної особи з підприємствами чеком дозволя-
ється отримувати чекодателем здачу готівкою, але не більше 20 % 
від суми чека. Якщо сума здачі більша, то чек потрібно переофор-
мити. Невикористаний чек його власник може здати в банк для за-
рахування 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 цієї книжки. 

Банк видає чекову книжку госпоргану на підставі його заяви. Для 
забезпечення платежів по чеках грошові кошти в сумі ліміту чекової 
книжки на основі платіжного доручення депонуються на окремому 
рахунку «Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки». Депо-
новану суму банк списує з рахунку підприємства або видає на цю 
ціль кредит. Власник книжки повинен вести облік залишку вільного 
ліміту по ній і не має права виписувати чеки на суму, яка перевищує 
цей залишок. Чеки, виписані після граничного строку, є недійсними. 

Розрахунки чеками за матеріальні цінності і послуги проводяться 
таким чином. Покупець, отримавши від постачальника рахунок за 
товар чи послугу, виписує на відповідну суму чек і вручає його пос-
тачальнику. Останній здає чеки разом з їх реєстром до свого банку. 
Якщо і покупець обслуговується цим самим банком, гроші спису-
ються з рахунку, де вони були задепоновані на рахунку «Розрахун-
кові чекові книжки і розрахункові чеки», і зараховуються на раху-
нок постачальника. 

Якщо ж постачальник і покупець обслуговується різними банка-
ми, то після перевірки правильності заповнення реквізитів чеків і 
реєстру банк на підставі першого примірника, тобто оригінала ре-
єстру, прибутковує суму чеків на позабалансовому рахунку «Реєст-
ри чеків, що очікують оплату», а самі чеки разом з другим і третім 
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примірниками реєстру направляються до банку покупця. На основі 
цих документів гроші списуються з рахунку, де вони задепоновані 
на рахунку «Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки». В 
цьому випадку гроші зараховуються на рахунок постачальника тіль-
ки після надходження їх від банку покупця. Останній примірник ре-
єстру (четвертий) повертається постачальнику з відміткою банку 
про інкасування чеків. Оплачені чеки разом з одним примірником 
реєстру залишаються в банку платника; один примірник реєстру ви-
дається платнику. 

При надходженні до банку постачальника грошей по оплаче-
них чеках одночасно із зарахуванням їх на рахунок постачальни-
ка проводиться списання з рахунку «Реєстри чеків, що очікують 
оплату». 

У випадку надходження грошей протягом 10 календарних днів з 
моменту інкасації чека робиться запит банку платника, на що той не 
пізніше наступного дня повинен дати відповідь. 

Якщо в чековій книжці після закінчення строку її дії залишились 
невикористані чеки, то вони повертаються до банку і погашаються 
ним. За бажанням клієнта можна подовжити термін дії книжки. 

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

г) Розрахунки з використанням акредитивів 
Акредитиви використовуються тільки в іногородніх розрахунках 

за матеріальні цінності і послуги. Особливість цієї форми розрахун-
ків полягає в тому, що рух грошових коштів випереджає рух матері-
альних цінностей. 

Акредитивна форма розрахунків застосовується тоді, коли ця 
форма розрахунків передбачена договором. Відкриття (виставлення) 
акредитива проводиться за рахунок власних коштів покупця або 
кредиту банку. Дозволяється також виставлення акредитива частко-
во за рахунок власних коштів і кредиту банку. 

Кожний акредитив призначений для розрахунків тільки з одним поста-
чальником і не може бути переадресованим. 

Строк дії акредитива встановлюється у договорі між постачаль-
ником і покупцем у межах 15 днів з дня відкриття, не враховуючи 
термін проходження документів спецзв’язком між банками. У зв’я-
зку зі змінами умов поставки і відвантаження продукції строк може 
бути подовжений на 10 днів. 

Акредитиви можуть відкриватися в банку покупця або постача-
льника. Вони бувають таких видів: 

• покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані); 
• відзивні і безвідзивні. 

! 
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Покритими (депонованими) вважаються акредитиви, відкриття 
яких банк покупця перераховує кошти платника на окремий рахунок 
«Акредитиви», що відкривається в банку постачальника або покупця. 

Непокриті акредитиви — це акредитиви, які виставлені без де-
понування коштів. Такі акредитиви можуть виставлятися в банку 
покупця. В банку постачальника вони можуть відкриватися тільки 
при наявності кореспондентських відносин між банками. 

Відзивний акредитив — це акредитив, який може бути змінений 
або анульований банком покупця без попереднього погодження з 
постачальником (наприклад, у випадку недотримання умов, перед-
бачених договором, дострокової відмови банку-покупця гарантувати 
платежі по акредитиву). Всі розпорядження про зміну умов відзив-
ного акредитива платник повідомляє своєму банку, який повідомляє 
банк постачальника, а останній — самого постачальника. 

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

Строк дії і порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в 
договорі між платником і постачальником, в якому слід вказати: 

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

для отримання коштів по акредитиву; 
⎯ строк подання документів після відвантаження товару. 
Для відкриття акредитива платник подає обслуговуючому банку 

заяву, в якій вказує: 
⎯ номер договору, за яким відкривається акредитив; 
⎯ строк дії акредитива; 
⎯ найменування постачальника; 
⎯ найменування банку-постачальника; 
⎯ місце виконання акредитива; 
⎯ повне і точне найменування документів, проти яких прово-

дяться виплати по акредитиву, строк їх подання; 
⎯ вид акредитива; 
⎯ для відвантаження яких товарів відкривається акредитив; 
⎯ строк відвантаження; 
⎯ сума акредитива; 
⎯ спосіб реалізації акредитива. 

Порядок розрахунків 
Якщо платник виставив покритий акредитив у банку постачаль-

ника, то за заявою покупця на виставлення акредитива і його платіж-
ного доручення гроші перераховуються до банку постачальника на 
рахунок «Акредитиви». В банку платника цей акредитив облікову-
ється на позабалансовому рахунку «Акредитиви до оплати». 
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При виставленні покритого акредитива в банку платника сума 
акредитива депонується в банку платника на рахунку «Акредитиви», 
а прийняті до оплати акредитиви в банку постачальника облікову-
ються на позабалансовому рахунку «Акредитиви до оплати». 

Для отримання коштів по акредитиву в тому випадку, коли акре-
дитив покритий і виставлений в банку постачальника, постачальник, 
відвантаживши товари, подає реєстр рахунків, відвантажувальні та 
інші, передбачені умовами акредитива, документи в обслуговуючий 
банк. 

Реєстр рахунків подається постачальником банку в чотирьох 
примірниках. Перший використовується як меморіальний ордер, 
другий повертається постачальнику як розписка в прийнятті реєстру 
рахунків, третій та четвертий з доданими товарно-транспортними 
документами і відміткою банку відсилаються банку покупця для 
вручення платнику (четвертий примірник) і для відображення опе-
рацій по рахунку «Акредитиви до оплати» (третій примірник). 

Якщо гроші в сумі виставленого акредитива задепоновані в бан-
ку покупця на рахунку «Акредитиви», то розрахунки проводяться 
таким чином. 

По мірі відвантаження товарів постачальник подає своєму банку 
реєстри рахунків (у трьох примірниках) та інші документи, передба-
чені умовами акредитива. Третій примірник реєстру банк постача-
льника повертає постачальнику, а перший та другий — разом з до-
кументами направляються спецзв’язком банку покупця. На основі 
першого примірника банк списує гроші з рахунку «Акредитиви» і 
перераховує їх постачальнику. Другий примірник реєстру з іншими 
документами передається платнику. Банк постачальника після 
отримання грошей від банку покупця списує кошти з рахунку «Ак-
редитиви до сплати». 

Непокритий акредитив. При виставленні такого акредитива де-
понування коштів не проводиться, але гарантія платежу при цьому 
акредитиві є і досягається за рахунок банківської гарантії. 

При отриманні заяви на виставлення такого акредитива банк по-
купця суму непокритого акредитива оприбутковує на позабалансо-
вому рахунку «Гарантії і поручительства, видані банком». Якщо та-
кий акредитив виставлений в банку постачальника, то банк покупця 
дає дозвіл банку постачальника, де відкритий коррахунок банку по-
купця, освоюючи акредитив, відповідні суми списувати зі свого кор-
рахунку. 

Зарахування грошей постачальнику при непокритому (гаранто-
ваному) акредитиві здійснюється банком постачальника після пере-
вірки отриманого реєстру та інших документів, що підтверджують 
відвантаження товару, та після списання коштів з коррахунку банку 
покупця. При цьому два примірники реєстру і доданих до нього до-
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кументів по виконаному акредитиву банк постачальника направляє 
спецзв’язком банку покупця, де перший примірник слугує підста-
вою для списання грошей з покупця, а другий разом з оплаченими з 
акредитива документами передається покупцю. 

Після перевірки дотримання умов акредитива банк покупця по-
вертає банку постачальника витрати, пов’язані з виконанням акре-
дитива. Ці витрати відшкодовуються на умовах, передбачених між-
банківським договором. 

Якщо банк покупця не може списати кошти з рахунку покупця, 
за умови, що виконання акредитива здійснювалось за рахунок кре-
диту, банк до вирішення питання згідно з договором відносить забо-
ргованість на рахунок «Суми нестягнені по банківських гарантіях, 
наданих підприємствам і організаціям». Одночасно на суму випла-
чених постачальнику коштів проводиться списання з рахунку «Га-
рантії і поручительства, видані банком». 

При виставленні непокритого акредитива в банку покупця спи-
сання коштів на суму відвантажених товарів проводиться з рахунку 
покупця, а у разі відсутності на ньому грошей операції здійснюють-
ся в порядку, викладеному для непокритого акредитива, виставлено-
го в банку постачальника. 

Платежі з акредитива проводяться в межах строку його дії пов-
ною сумою акредитива або частинами. Видача з акредитива готівки 
не допускається. 

Акредитив може закриватися достроково за згодою постачальни-
ка і покупця, якщо акредитив безвідзивний, або однією стороною, 
якщо він відзивний. 

д) Розрахунки в порядку планових платежів 
У разі рівномірних і постійних поставок товарів і наданих послуг 

покупці можуть розраховуватися з постачальниками в порядку пла-
нових платежів, при яких розрахунки здійснюються періодично за 
домовленістю сторін. 

Перерахування планових платежів проводиться платіжними дорученнями. 

Планові платежі можуть виконуватися щоденно або періодично, 
в строки, погоджені між постачальником і покупцем. Строк укруп-
неного планового 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 об-
сягу поставок чи надання послуг. 

При щоденних планових платежах їх розміри визначаються ді-
ленням суми поставок за місяць на кількість робочих днів банку в 
цьому періоді. При безперервному циклі виробництва і реалізації 
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продукції сума планового платежу може розраховуватися, виходячи 
з числа календарних днів у місяці. 

На кожний плановий платіж банку подається окремий документ. 
Періодично, але не рідше одного разу на місяць покупець і пос-

тачальник уточнюють свої розрахунки на основі фактичного відпус-
ку товару чи надання послуг і проводять перерахунки в порядку, 
обумовленому в угоді. При цьому різниця, яка виникла, може пере-
раховуватися окремим дорученням або враховуватися при чергово-
му плановому платежі. Уточнення розрахунків доцільно прилучати 
до останнього платежу місяця з тим, щоб на звітну дату взаємна за-
боргованість сторін була мінімальною. 

е) Розрахунки, основані на заліку взаємних вимог 
При цій формі розрахунків кожне підприємство є одночасно і по-

купцем, і постачальником різних видів товарів чи послуг. 
За даних умов доцільно використовувати такий спосіб розрахун-

ків, як залік взаємних боргів, після чого кожне підприємство отри-
мує або сплачує тільки різницю (сальдо). Переваги подібних розра-
хунків полягають в тому, що вони скорочують потребу в грошових 
коштах на суму зарахованих боргів. 

Розрахунки по сальдо між двома госпорганами проводяться на 
основі угоди. 

Особливості таких постійно діючих розрахунків полягають в тому, що їх 
учасники направляють розрахункові документи за відпущені товари чи на-
дані послуги не в банк, а один одному. 

Ці документи не підлягають негайній оплаті. По закінченні стро-
ку, обумовленого договором, складається акт звірки розрахунків і в 
порядку, передбаченому договором, проводяться розрахунки шля-
хом виписки платіжних доручень, вимог-доручень, векселів. 

є) Розрахунки векселями 
Розрахункова діяльність комерційного банку полягає також у ви-

конанні доручень клієнтів по оплаті векселів. 
При цьому банки здійснюють дві операції: 
1)  інкасування векселів (послуга, що надається векселедержателю); 
2)  доміциляція векселів (послуга, що надається векселедавцю). 
Інкасування векселя — це виконання банком доручення век-

селедержателя на стягнення платежу з боржника. За цю послугу 
банк стягує плату. Прийнявши на інкасо вексель, комерційний 
банк повинен своєчасно переслати його до комерційного банку 
за місцем платежу і повідомити платника про інкасування век-
селя. 

Сплативши вексель, комерційний банк платника письмово пові-
домляє про це банк векселедержателя, а сам вексель вручає платнику. 
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Якщо вексель не оплачений у день настання строку платежу, ко-
мерційний банк повинен на наступний день передати його нотаріусу 
для протесту. Комерційний банк несе відповідальність за наслідки 
непред’явлення векселя до протесту. 

Неоплачений вексель разом з актом протесту повертається бан-
ком векселедержателю на його вимогу. 

Усі витрати по пересилці, протесту, зберіганню векселів відшко-
довуються банку векселедержателем понад комісійних винагород. 

Доміциляція векселя полягає в дорученні векселедавця комерцій-
ному банку сплатити по векселю в установлений строк за рахунок 
завчасно внесеної в банк суми або стабільного залишку грошей, що 
повинні бути на рахунку. Свою згоду бути доміциліатом банк ви-
словлює на лицьовому боці векселя відповідним написом. 

Для широкого використання векселів у розрахунках необхідні: 
• стабільність економічних відносин; 
• довіра суб’єктів один одному; 
• високий рівень розвитку вексельного права. 

На жаль, в Україні всі ці умови ще не створені достатньою мірою. 

3. Контроль за дотриманням  
розрахункової дисципліни 

Договірні відносини між платником та одержувачем коштів ре-
гулюються Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне 
виконання грошових зобов’язань» від 16.01.97 та постановою Вер-
ховної Ради України від 25.06.93 «Про норматив обігу платіжних 
документів в Україні». 

Відповідно до цих документів за несвоєчасне виконання та по-
рушення правил виконання грошових зобов’язань застосовуються 
такі санкції: 

1)  за затримку платежу стягується пеня в розмірі, передбаченому 
договором; 

2)  у випадку затримки зарахування коштів на рахунок клієнта 
банк сплачує на користь одержувача коштів пеню в розмірі, перед-
баченому договором на розрахунково-касове обслуговування клієн-
тів. Розмір передбаченої пені визначається від суми простроченого 
платежу і не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, 
що діяла в період, за який нараховується пеня; 

3)  у випадку перевищення банком, що обслуговує відправника 
коштів, нормативного строку проходження платежів з нього (банку) 
в безакцептному порядку стягується пеня Державною податковою 
адміністрацією і відправниками грошей з розрахунку 120% обліко-
вої ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожний день за-
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тримки платежу. Нормативний строк проходження документів — 
три дні в межах одного регіону і сім днів — між регіонами; 

4)  за необґрунтованість безакцептного і безспірного списання 
коштів, недостовірність даних, зазначених у розрахункових докуме-
нтах, згідно з цивільним законодавством повинна застосовуватися 
санкція у вигляді відшкодування заподіяних збитків від безакцепт-
ного, безспірного списання. 

Крім того, в договорах між госпорганами може передбачатися 
відповідальність у вигляді штрафів на випадок необґрунтованого 
списання коштів на користь суб’єктів господарської діяльності. 

4. Організація готівкових грошових розрахунків 

Касові операції банку полягають в тому, що вони здійснюють 
прийом від клієнтів готівки, її видачу з кас банків, а також організа-
цію обігу готівки між клієнтом і банком. 

Комерційні банки виконують касові операції, додержуючись та-
ких принципів: 

1)  усі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані зберігати 
свої кошти на рахунках у банку; 

2)  суб’єкти господарської діяльності, які мають готівкові кошти, 
зберігають їх у касі в межах ліміту, встановленого комерційним ба-
нком. Сума готівки, що перевищує ліміт, повинна бути здана в банк 
і зарахована на поточний рахунок протягом трьох днів, враховуючи 
день отримання; 

3)  витрачання готівки суб’єктами господарювання здійснюється 
за цільовим призначенням. 

Касові операції регламентуються Інструкціями НБУ № 1, № 4, а також 
Положенням про порядок ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні (затверджено постановою НБУ 13.10.97 № 334). 

Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Укра-
їні поширюється на підприємства незалежно від форм власності і 
виду діяльності та їх відокремлені підрозділи, а також на фізичних 
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. Це Положення стосу-
ється як резидентів, так і нерезидентів за деяким винятком. Підпри-
ємства та індивідуальні підприємці, що мають поточні рахунки в 
банку, зобов’язані зберігати свої кошти в установах банку. Готівка 
може бути одержана ними з власних рахунків у межах наявних на 
них коштів та на цілі, визначені у грошовому чеку. 

Кошти на виплати, пов’язані з оплатою праці та виплатою диві-
дендів (доходу), всі підприємства та індивідуальні підприємці ма-
ють одержувати виключно з кас банків. При цьому ними повинна 
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забезпечуватись систематична і повна сплата податків та обов’яз-
кових платежів до державних цільових фондів. Підприємства, що 
мають готівкову виручку, зобов’язані здавати її до банку для зара-
хування на їх рахунки. 

Здавання виручки може здійснюватися шляхом: 
а) безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до кас установ 

банку, які можуть бути денними і вечірніми; 
б) інкасації виручки інкасаторським апаратом НБУ або комер-

ційних банків; 
в) здачі готівки на підприємство зв’язку і подальшим переказом 

її на поточні рахунки підприємств. 
Як було сказано вище, підприємствам дозволяється тримати готівку 

у своїй касі в межах встановлених лімітів залишку готівки. Такі ліміти 
встановлюються банком усім підприємствам, які мають рахунки в бан-
ку і здійснюють операції з готівкою, щорічно протягом першого квар-
талу. Ліміт регламентує залишки готівки в касі на кінець робочого дня. 

Колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи, селян-
ські спілки самостійно визначають розміри готівки, що може пос-
тійно знаходитися в їх касах, з відповідним повідомленням банку, 
що їх обслуговує. 

Готівка, видана під звіт на відрядження, але не витрачена, має 
бути повернена до каси підприємства не пізніше трьох робочих днів 
після закінчення відрядження, а готівка, видана на будь-які інші ці-
лі, — десяти робочих днів з дня видачі її під звіт і здана до каси бан-
ку не пізніше наступного дня. 

У разі неповернення у зазначений строк готівка, починаючи з на-
ступного дня, включається до суми фактичного залишку готівки в 
касі на кінець дня, і одержана сума порівнюється із встановленим 
лімітом залишку готівки в касі. 

Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибут-
ковими касовими ордерами, видача — за видатковими касовими ор-
дерами або належно оформленими платіжними (розрахунково-платіж-
ними) відомостями. 

Прибуткові касові ордери або видаткові документи реєструються 
бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касо-
вих документів. Усі надходження і видачі готівки в національній ва-
люті підприємства обліковують у касовій книзі, відділення зв’язку — 
у касовому щоденнику. Підприємства торгівлі, громадського харчу-
вання та сфери послуг здійснення розрахунків з населенням прово-
дять із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів або 
товарно-касових книг. 

Кожне підприємство, що має касу, веде одну касову книгу, ар-
куші якої мають бути пронумеровані, прошнуровані й опечатані 
сургучною або мастиковою печаткою. 
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Записи в касову книгу виконуються касиром відразу після одер-
жання або видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером чи 
видатковим документом. В кінці кожного робочого дня касир підбиває 
підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступ-
не число і передає до бухгалтерії другий відривний аркуш (копію запи-
сів у касовій книзі за день) з прибутковими і видатковими документами 
під розписку в касовій книзі. Контроль за правильним веденням касової 
книги покладається на головного бухгалтера підприємства. 

Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видат-
ковому документі, як вмотивування залишку готівки в касі не приймається. 
Ця сума вважається нестачею і стягується з касира. Готівка, не виправдана 
прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси і зарахову-
ється у дохід підприємства. 

Підприємства торгівлі та сфери обслуговування населення при 
здійсненні касових операцій з готівкою для нормальної роботи (ви-
дачі здачі громадянам) повинні забезпечувати постійну наявність у 
своїх касах розмінної монети різних номіналів (у розмірі не менше 
10% від суми встановленого ліміту залишку готівки в касі). 

За порушення діючої практики обігу готівки застосовуються санк-
ції, визначені Указом Президента України «Про застосування штра-
фних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»: 

• для підприємств — за перевищення встановлених лімітів за-
лишку готівки в касах стягується штраф у двократному розмірі сум, 
що перевищують ліміт каси; 

• за неоприбуткування або неповне оприбуткування — у п’яти-
кратному розмірі неоприбуткованої суми; 

• для комерційних банків — за невстановлення лімітів залишків 
кас у п’ятидесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян за кожний випадок. 

Комерційні банки займаються прогнозуванням касових оборотів 
готівки, яка проходить через каси банку. З цією метою всі підприєм-
ства подають до комерційного банку, як правило, за 60 днів до почат-
ку планового кварталу заявку-розрахунок. У цій заявці показуються 
касові обороти підприємства по надходженню і видатках готівки з 
кас підприємств на плановий квартал, а також фактичні дані за від-
повідний квартал минулого року. 

Відомості подаються в розрізі встановлених НБУ джерел надход-
жень готівки, а також напрямів її витрачання. 

Щоб задовольнити потреби клієнтів у готівкових грошах, у касі 
банку повинна підтримуватися оптимальна сума готівки. Коли сума 
готівки завищена, банк несе додаткові витрати, тому що ці кошти не 
працюють і не приносять прибутку. Якщо ж сума готівки менша за 
потрібну, то це позначається на ліквідності банку. 
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Основні джерела надходження готівки в касу банку — це торго-
ва виручка. 

Основне джерело відтоку готівки з каси банку — це видача 
грошей на заробітну плату. 

Приплив і відтік готівки здійснюються нерівномірно, що змушує 
банки прогнозувати ці процеси. 

Якщо очікується перевищення витоку готівки над її надходженням, 
то комерційний банк може отримати готівку від НБУ. Для цього він 
подає заявку в НБУ за три дні. Дозвіл на підкріплення операційної ка-
си, який дає регіональне управління НБУ, дійсний чотири дні. Банки 
отримують готівку по чеку. Сума готівки, отримана комерційним бан-
ком по чеку, списується з його коррахунка. НБУ стягує плату за касове 
обслуговування комерційних банків у розмірі 1%. 

Якщо в комерційному банку є надлишок готівки, то він з дозволу 
НБУ може реалізувати її іншому банку. Операція з продажу готівки 
проходить по коррахунках обох банків у НБУ. В інших випадках 
надлишок готівки зараховується на коррахунок комерційного банку 
в НБУ. 

Касові операції банків трудомісткі і витратні, тому за надання 
послуг, пов’язаних з касовим обслуговуванням, банки, як правило, 
стягують плату зі своїх клієнтів згідно з договором на розрахунково-
касове обслуговування клієнтів. 

ТЕМА 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 

1. Класифікація банківських кредитів. 
2. Умови кредитної угоди. 
3. Способи захисту від кредитного ризику. 
4. Позичковий процент та його диференціація. 
5. Процес кредитування клієнтів банку. 
6. Формування і використання резерву для відшкодування мож-

ливих втрат за позичками комерційних банків. 
7. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту. 

Література: 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність». 
2. Закон України «Про банкрутство». 
3. Закон України «Про заставу». 
4. Цивільний кодекс України. 
5. Постанова Правління НБУ «Про кредитування» від 28.09.95 № 246. 
6. Постанова Правління НБУ «Про порядок здійснення консорціумного 

кредитування» від 21.02.96  № 37. 
7. Постанова Правління НБУ «Положення про порядок формування і вико-

ристання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями комерційних банків» від 27.03.98  № 122 та від 16.12.98  № 520. 
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8. Постанова НБУ «Про порядок надання кредитів селянським (фермерсь-
ким) господарствам» від 6.03.95  № 46. 

9. Постанова НБУ «Про порядок рефінансування НБУ комерційних банків 
під забезпечення державних цінних паперів» від 28.09.95 № 246. 

10. Постанова НБУ «Порядок проведення банками операцій з векселями» 
від 25.02.93. 

11. Козлова О. И., Сторчкова М. С., Голубович А. Д.. Оценка кредитоспосо-
бности предприятий. 

12. Шульга Н. П., Гаманкова О. А., Ковганич И. Н.. Оценка кредитоспособ-
ности клиента. 

13. Сопко В.В. Методика анализа баланса предприятия. 
14. Банковское дело / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. 
15. Олексієнко М. Д. та ін. Кредит і кредитні правовідносини: економічна 

природа і практика законодавчового регулювання. 
16. Основы банковского дела / Под ред. А. М. Мороза. 
17. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 
18. Курилин Б. И. Безопасность банковских операций: Оценка и миними-

зация рисков. 
19. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. 
20. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до «Ві-

сника НБУ». — 1997. — № 9. 

1. Класифікація банківських кредитів 

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними 
ознаками та критеріями. Найбільш зручною є така класифікація бан-
ківських кредитів: 

1)  за основними категоріями позичальників; 
2)  за цільовим спрямуванням; 
3)  за строками користування; 
4)  залежно від забезпечення; 
5)  за методами надання; 
6)  залежно від кількості кредиторів; 
7)  залежно від порядку погашення; 
8)  за характером і способом сплати процентів; 
9)  за ступенем ризику. 

Виходячи з основних категорій позичальників розрізняють кредити: 
• галузям народного господарства; 
• населенню; 
• державним органам влади. 

Залежно від цільового спрямування кредити поділяються на: 
• виробничий (поповнення обігових коштів та основних за-

собів); 
• споживчий (споживчі цілі населення). 
За строками користування кредити є: 
• строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в 

свою чергу, можуть бути: 
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а) короткостроковими (до 1 року); 
б) середньостроковими (1—3 роки); 
в) довгостроковими (понад 3 роки); 
• до запитання (онкольні) — видаються на невизначений строк. 

Позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою 
банку. Якщо банк не вимагає погашення, то кредит повертається на 
розсуд позичальника; 

• прострочені — по яких строк погашення, встановлений кредит-
ним договором, минув; 

• відстрочені (пролонговані) — щодо яких за клопотанням пози-
чальника банком прийняте рішення про перенесення строків пога-
шення кредиту на більш пізню дату. 

У залежності від забезпечення кредити є: 
• забезпечені (ломбардні)— надаються під забезпечення; 
• незабезпечені (бланкові) — надаються без забезпечення. 
Незабезпечені (бланкові) кредити, що називаються у банківській 

практиці довірчими, надаються лише під зобов’язання позичальника 
погасити позичку. Вони пов’язані з великим ризиком для банку, то-
му потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності пози-
чальника і надаються під більш високий процент. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою поширенішими є 
такі форми забезпечення кредитів: 

• гарантія, або порука третьої сторони; 
• переуступка контрактів, дебіторської заборгованості; 
• застава товарних запасів; 
• застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних папе-

рів, дорогоцінних металів, страхування. 
Гарантія, або порука — це зобов’язання третьої особи погасити 

борг позичальника у випадку його неплатоспроможності; оформля-
ється як самостійний обов’язок гаранта чи поручителя. 

Переуступка контрактів практикується при кредитуванні буді-
вельних компаній, що здійснюють регулярні поставки товарів або 
послуг за контрактом. Боржник переуступає контракт кредитуючо-
му банку, внаслідок чого надходження коштів від замовника зарахо-
вуються в погашення кредиту. 

Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі 
банку рахунку, що вимагає оплати за поставлені позичальником то-
вари. 

Забезпечення товарними запасами означає, що предметом заста-
ви можуть бути: 

сировина; 
комплектуючі вироби; 
готова продукція тощо. 
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Забезпечення дорожніми документами використовується при 
кредитуванні експортно-імпортних операцій. Заставою тут висту-
пають документи, що підтверджують відвантаження товарів. Такі 
документи називаються коносамент і накладні. 

Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якому 
предмет застави залишається у заставодавця чи третьої особи. Пред-
метом іпотеки може бути майно, пов’язане із землею, — будівлі, 
споруди, квартири, земельні ділянки громадян, багаторічні наса-
дження тощо. 

Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна: об-
ладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби, товари 
довгострокового вжитку. 

Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом 
індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного па-
пера. Умовою використання цінних паперів як форми застави має 
бути їх висока ліквідність. 

За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються: 
• у разовому порядку, коли рішення про надання приймається 

окремо по кожному кредиту; 
• відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити нада-

ються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погод-
ження кожний раз із банком умов кредитного договору; 

• гарантовані — банк бере на себе зобов’язання у разі потреби надати 
кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду. 

Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів: 
а) з обумовленою датою видачі кредиту; 
б) з наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому. 

Залежно від кількості кредиторів розрізняють кредити: 
• надані одним банком; 
• консорціальні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, 

в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-
учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним 
договір і надає кредит. Банк-менеджер займається також розподілом 
процентів; 

• паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох бан-
ків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на 
одних, завчасно погоджених, умовах. 

Зважаючи на порядок погашення, кредити поділяються на ті, що 
погашаються: 

поступово (в розстрочку); 
водночас із закінченням строку кредитного договору; 
у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними 

договорами. 
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За характером та способом сплати процентів виокремлюють 
такі кредити: 

• з фіксованою процентною ставкою; 
• з плаваючою процентною ставкою; 
• зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (зви-

чайний кредит); 
• зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (диско-

нтний кредит). 
Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабі-

льної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибут-
ку або запобігання збитків в умовах інфляції при видачі кредитів на 
значні строки банки використовують плаваючу процентну ставку. В 
цьому випадку у відповідності з кредитним договором процентні ста-
вки періодично переглядаються і звичайно прив’язуються до рівня 
облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції. 

За ступенем ризику кредити поділяються на стандартні і нестан-
дартні. Останні, в свою чергу, бувають: 

• кредити під контролем; 
• субстандартні; 
• сумнівні; 
• безнадійні. 

2. Умови кредитної угоди 

Банківське кредитування здійснюється на основі таких принци-
пів кредитування: 

1) принцип строковості означає, що позичка повинна бути поверне-
на позичальником банку в чітко обумовлений кредитною угодою строк. 

Економічною основою строковості кредиту, що надається пози-
чальнику на цілі основної виробничої діяльності, є тривалість кру-
гообігу обігового капіталу. Граничний термін кредитування позича-
льника на такі цілі не повинен перевищувати 12 місяців, тобто 
формування обігового капіталу підприємства здійснюється за допо-
могою 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, обумовлені 
нормативними строками будівництва, освоєння та окупності об’єк-
та. Ці строки, як правило, перевищують 12 місяців. Інакше кажучи, 
формування основного капіталу підприємств здійснюється за допо-
могою середньострокового та довгострокового кредитування. 

Від дотримання принципу строковості залежить можливість 
банку надавати нові кредити, оскільки одним з джерел кредиту-
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вання є повернені позички. Порушення цього принципу означає 
перетворення строкової заборгованості за позичками в простро-
чену; 

2) цільовий характер кредитування передбачає використання 
позичальником кредиту суворо на цілі, визначені кредитною уго-
дою; вкладення позичених коштів у конкретні господарські процеси. 
Його дотримання допомагає банку приймати найбільш об’єктивні 
рішення щодо можливості та доцільності надання кредитів, слугує 
певною гарантією забезпечення їх повернення. 

Надання кредиту пов’язане з оцінкою кредитного ризику проек-
ту, який кредитується. Параметри позички визначаються з ураху-
ванням кредитного ризику, тому нецільове використання коштів 
може зашкодити інтересам кредитора і збільшує його кредитний 
ризик; 

3) принцип забезпеченості кредитів має на меті захистити інте-
реси банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок 
неплатоспроможності позичальника. В ролі гарантії повернення 
кредиту виступає майно позичальника. 

Комерційні банки можуть видавати і бланкові кредити, однак їх 
кількість досить обмежена, оскільки вони пов’язані з великим ризи-
ком для банку; 

4) принцип повернення означає, що кредит обов’язково має бути 
повернений; 

5) принцип платності свідчить, що повинна бути повернена не 
лише основна сума боргу, але й сплачені проценти, які виступають 
платою за користування кредитом. 

За рахунок доходів у вигляді процентної плати банки покрива-
ють свої витрати та отримують прибуток. 

Кредитні правовідносини між кредитором і позичальником рег-
ламентуються на підставі кредитних договорів. 

Кредитний договір — це юридичний документ, що визначає вза-
ємні обов’язки і відповідальність між банком і клієнтом з нагоди 
одержання останнім кредиту. Кредитний договір укладається тільки 
в письмовому вигляді і не може змінюватися в односторонньому 
порядку. Зміст і перелік умов кредитного договору визначаються за 
угодою сторін і включають розмір кредиту, умови надання і пога-
шення позичок, розмір проценту за кредит та інші умови, які не су-
перечать чинному законодавству. 

На практиці банки розробляють типові форми кредитних угод, 
основними положеннями яких є: 

1) опис суб’єктів угоди — визначається, хто позичальник, хто 
кредитор; якщо кредиторів кілька — хто провідний кредитор. Важ-
ливо визначити юридичні права сторін, що підписують договір; 
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2) опис умов кредитування — вказуються сума і строк кредиту, 
порядок його видачі та погашення. Погашення кредиту передбача-
ється на конкретну дату або в розстрочку; 

3) зобов’язання позичальника повернути суму кредиту та сплати-
ти проценти за користування кредитом; 

4) опис забезпечення кредиту з посиланням на угоди, що є час-
тинами кредитного договору (договір застави, гарантії, поручитель-
ства, страхова угода); 

5) обмежувальні умови: 
а) захисні; 
б) негативні. 
Захисні статті — це список дій чи умов, яких повинен дотриму-

ватись позичальник протягом дії кредитного договору (зобов’язання 
періодично подавати банку звітну документацію, надавати праців-
никам банку інформацію про свою господарську діяльність). 

Негативні статті — це список умов, які не повинен допустити по-
зичальник (заборона отримання додаткових кредитів, передачі в за-
ставу третім особам активів, надання гарантії, невиплати дивідендів, 
заробітної плати вище встановленого рівня, злиття з іншими компа-
ніями); 

6) права суб’єктів угоди. Банк залишає за собою право вимагати 
дострокового погашення кредиту у випадку порушень умов кредит-
ної угоди. Позичальник може домагатися перенесення строків пога-
шення позички, підвищення суми позички, права достроково пога-
шати кредит; 

7) санкції за порушення умов угоди. Порушення з боку позича-
льника умов кредитної угоди карається шляхом стягнення пені, яка 
нараховується на суму боргу або на суму кредиту, або на суму по-
рушення. 

Банк може заперечити проти надання наступної суми кредиту, 
вимагати дострокового погашення кредиту, відмовитись від пода-
льшого співробітництва з клієнтом, ініціювати процедуру банкрутс-
тва підприємства. 

Порушення умов кредитної угоди з боку банку так само тягне за 
собою фінансові санкції. В угоді можна зазначити, хто буде відшко-
довувати витрати на вирішення спорів; 

8) строк набуття угодою чинності; 
9) можливості зміни умов угоди; 

10) юридичні адреси суб’єктів угоди, підписи уповноважених осіб, 
скріплені печатками. 

Договір укладається на 1 рік, більш тривалий строк, якщо клієнт 
користується кредитами постійно або об’єктом кредитування є ос-
новні засоби, або більш короткий строк при тимчасовій потребі в 
коштах або наданні окремого кредиту. 
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3. Способи захисту від кредитного ризику 

Кредитний ризик — це ризик несплати позичальником основ-
ного боргу і процентів по ньому, належних кредитору. Інакше кажу-
чи, під кредитним ризиком прийнято розуміти ймовірність, а точні-
ше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недотримання 
прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних фі-
нансових операцій. 

Для кожної кредитної операції характерні свої специфічні при-
чини та фактори, що визначають ступінь ризику. Так, кредитний ри-
зик може виникати через погіршення фінансового стану позичаль-
ника, відсутність необхідних організаційних здібностей у його 
керівництва, недостатню підготовку працівника, що приймає рішен-
ня про кредитування, та інші обставини. 

Найбільш загальні способи страхування ризиків у банківській 
практиці зводяться до їх диверсифікації (тобто розподілу, регулю-
вання структури і розмірів), а також до постійного контролю з боку 
банку за виконанням необхідних співвідношень, нормативів (напри-
клад, нормативу максимального розміру ризику на одного позича-
льника, нормативу великих кредитних ризиків, що встановлюються 
центральним банком) та здійснення у разі необхідності коригуючих 
дій. 

Суттєву роль при цьому відіграє наявність у банку відповідної 
інформаційної бази і сучасних технологій, кваліфікованого персона-
лу, а також проведення постійних робіт з прогнозування економіч-
ної кон’юнктури. Однак здійснення подібних робіт потребує знач-
них витрат і доступне лише досить великим банкам. 

Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюєть-
ся за допомогою: 

• лімітування кредитів; 
• диверсифікації портфеля позичок банку; 
• контролю за використанням кредиту та оперативності при стяг-

ненні боргу; 
• страхування кредитних операцій; 
• достатнього та якісного забезпечення наданих кредитів; 
• аналізу кредитоспроможності, тобто можливості позичальника 

погасити кредит. 
I спосіб — встановлення позичальникам лімітів кредитування. 

Як правило, банки встановлюють ліміт, який регламентує розмір 
обороту по видачах кредиту за певний період (ліміт видачі). У де-
яких випадках встановлюється ліміт заборгованості, який регламен-
тує заборгованість за кредитом на певну дату. 

Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється, за-
звичай, шляхом відкриття кредитної лінії (характеризує оборот по 
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видачі кредиту). Вона відкривається клієнтам зі сталою репутацією, 
які мають стабільний фінансовий стан. Існують різні види кредит-
них ліній. Вони можуть бути поновлювальні, коли кредит надається 
і погашається в межах встановленого ліміту, і непоновлювальні, ко-
ли після надання і погашення кредиту відносини між банком і клієн-
том припиняються. 

У ряді випадків питання про видачу кредитів вирішується бан-
ком кожний раз індивідуально. 

II спосіб — диверсифікація кредитних вкладень. Це означає 
розподіл кредитів між різними суб’єктами правовідносин, клієнтами 
різних форм власності і галузей економіки, між різними регіонами 
країни тощо. В деяких випадках дотримання банком диверсифікації 
здійснюється за допомогою нормативів або вимог, які встановлю- 
ються НБУ. 

Чим більшій кількості позичальників надається кредит, тим мен-
шим буде ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскі-
льки вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно мен-
ша, ніж кількох. 

III cпосіб — оперативність при стягненні боргу — передбачає 
необхідність підтримувати з позичальником тісні контакти протягом 
усього строку користування кредитом. Банк повинен слідкувати за 
станом справ у клієнта і у разі необхідності застосовувати уперед-
жувальні дії щодо захисту своїх інтересів. 

IV спосіб — страхування кредитних операцій. Він означає, що 
банки повинні створювати страхові фонди як на макро-, так і мікро-
рівнях, а також страхувати окремі кредитні угоди в спеціалізованих 
страхових компаніях. 

V спосіб — забезпеченість кредиту. У практиці роботи україн-
ських комерційних банків найпоширенішими формами забезпечення 
зобов’язань позичальника перед банком є застава майна, гарантія 
(поручительство) третьої особи, стягнення пені і штрафів, переуступ-
ка на користь банку вимог і рахунків позичальника третій особі, 
страхування відповідальності позичальника перед банком за непо-
гашення кредитів і ризику непогашення кредитів. Правові основи 
цих форм застави визначені Цивільним кодексом України. 

У банківській практиці західних країн з розвиненою ринковою 
економікою найбільш популярними є такі носії забезпечення креди-
тів: гарантія або поручительство третьої сторони, переуступка конт-
рактів і дебіторської заборгованості, товарні запаси, державні доку-
менти, рухоме і нерухоме майно, цінні папери, дорогоцінні метали. 

Також зустрічаються й інші способи забезпечення кредитів. Зок-
рема, при видачі позичок індивідуальним позичальникам за заставу 
приймаються поліси страхування життя, свідоцтва про ощадні внес-
ки, вимоги на виплату заробітної плати; при кредитуванні підпри-
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ємств добувних галузей — корисні копалини або контракти на поста-
чання сировинних ресурсів; при кредитуванні фермерських госпо-
дарств — урожай (зібраний або у корінні за умови його страхування). 

Застава майна клієнта є однією з найпоширеніших форм забезпе-
чення повернення банківського кредиту. Оформляється вона дого-
вором про заставу, що підписують обидві сторони. Цей договір під-
тверджує право кредитора при невиконанні платіжного зобов’язання 
позичальником отримати переважне задоволення претензій з варто-
сті заставного майна. 

Позички, що видаються під заставу майна клієнта або його майнових 
прав, називаються ломбардними. 

Предметом застави можуть виступати речі, інше майно та май-
нові права. У той же час це майно для віднесення його до об’єкта за-
стави повинно відповідати двом критеріям: відповідність і достат-
ність. Вказані критерії знаходять різноманітне вираження по 
відношенню до різних видів майна. 

Залежно від матеріально-речового змісту предмети застави поді-
ляються на такі групи: 

1. Застава майна клієнта: 
• товарно-матеріальних цінностей (сировина, матеріали, напів-

фабрикати, товари і готова продукція, валютні цінності (готівкова 
валюта), золоті вироби, прикраси, предмети мистецтва, антикваріат 
тощо); 

• цінних паперів, включаючи векселі; 
• депозитів, що знаходяться в тому ж банку; 
• іпотека (застава нерухомості). 
2. Застава майнових прав: 
• орендатора; 
• автора на винагороду; 
• замовника за договором підряду; 
• комісіонера за договором комісії. 
У той же час, щоб те чи інше майно могло стати предметом застави, 

необхідна його відповідність критеріям прийнятності та достатності. 

Критерій прийнятності відображає якісну визначеність предмета заста-
ви, критерій достатності — кількісну. Існують загальні і специфічні вимоги 
до якісної та кількісної характеристик визначеності предметів застави. 

Загальні вимоги до якісної сторони предметів застави, незалежно 
від їх матеріально-речевого змісту, зводяться до такого: 

1) предмети застави (речі та майнові права) повинні належати 
позичальнику (заставодавцю) або знаходитись у його повному гос-
подарчому віданні; 

! 

! 
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2) предмети застави повинні мати грошову оцінку; 
3) предмети застави повинні бути ліквідними, тобто мати здат-

ність до реалізації. 
Загальними вимогами до кількісної визначеності предметів за-

стави є перевищення вартості заставного майна суми основних зо-
бов’язань, які має заставодавець стосовно заставодержателя, тобто 
вартість заставного майна повинна бути більшою за суми позички і 
процентів. 

Специфічні вимоги до якісної та кількісної характеристик пред-
метів застави залежать від виду застави та ступеня ризику, що су-
проводжує відповідні заставні операції. 

Прийнятність товарно-матеріальних цінностей для застави ви-
значається двома факторами: 

• якість цінностей; 
• можливість кредитора здійснювати контроль за їх збереженням. 
Критеріями якості товарно-матеріальних цінностей є: швидкість 

реалізації, відносна стабільність цін, можливість страхування, дов-
готривалість зберігання. Тому продукти, що швидко псуються, як 
правило, не надаються у заставу. 

Важливо не лише визначити критерій якості, вибрати у відповід-
ності з ним цінності, але й забезпечити їх зберігання. Лише в цьому 
випадку застава цінностей може бути гарантією повернення кредиту. 

Позичка видається на 50—90 % вартості застави. 

Найбільш поширеними видами застави є застава товарів в обігу і за-
става товарів у переробці. У цьому випадку заставодавець не лише без-
посередньо володіє заставними цінностями, але й може їх витрачати. 

Застава товарів в обігу застосовується в практиці вітчизняних та 
зарубіжних банків при кредитуванні торговельних організацій. Ці 
організації повинні мати постійний запас цінностей для виставлення 
їх на продаж. У даному випадку предмет застави знаходиться не 
лише у володінні, але й в розпорядженні і користуванні позичальни-
ка. За такого виду застави організація може змінити одні заставні 
цінності на інші, але умовою використання товарів є обов’язкове їх 
поновлення в сумі використаних цінностей. Застава товарів в обігу 
дістала також назву застави з перемінним складом, оскільки між 
моментом продажу товарів і моментом поновлення товарного запасу 
можлива невідповідність, заставне зобов’язання не завжди гарантує 
повернення кредиту. Така гарантія поширюється лише на реально 
існуючі товарні запаси. 

Близька за змістом до застави товарів в обігу застава товарів у 
переробці. Вона застосовується при кредитуванні промислових під-
приємств, наприклад тих, що переробляють сільськогосподарську 

! 
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сировину. Особливістю цього виду застави є право позичальника 
використовувати заставну сировину і матеріали, що включені до 
предмету застави, у виробництві і заміняти їх на готову продукцію. 
Причому може допускатися переміщення призначених до переробки 
цінностей зі складу в цех фабрики чи заводу. 

Забезпечення товарними запасами. При цій формі заставою висту-
пають партії сировини, матеріалів, готової продукції. Перевага нада-
ється товарам, торгівля якими ведеться на біржі, тобто по яких легко 
визначити ринкову ціну. Умовою застосування товарних запасів як за-
стави є їх застрахованість. Існує два способи оформлення даного забез-
печення: під складські квитанції і під розписки, що підлягають збері-
ганню. За першого способу заставні товари вилучаються у 
позичальника і передаються на зберігання складській компанії. Склад-
ські квитанції слугують забезпеченням кредиту. Після погашення по-
зички банк виписує ордер на видачу товарів позичальнику. За другого 
способу товари знаходяться на відповідальному зберіганні у позичаль-
ника, однак контроль за ними доручається представникам банку-
кредитора або третім особам (наприклад, складській компанії). У цьо-
му випадку забезпеченням слугують розписки, що підлягають збері-
ганню. 

Найбільш прийнятним способом зберігання застави є другий, 
оскільки перший (під складські квитанції) пов’язаний зі значними 
витратами, що позначається на ціні позички. Другий спосіб дозволяє 
знизити витрати по зберіганню застави, проте збільшує ризик банку. 
Видача позички під розписки, що підлягають зберіганню, вимагає 
високої надійності клієнта. 

Наступною формою забезпечення кредиту є цінні папери. В цьому 
випадку забезпеченням кредиту можуть бути представлені позичаль-
ником різного роду цінні папери: акції, облігації, короткострокові ка-
значейські зобов’язання, векселі, депозитні сертифікати. Причому до 
застави приймаються як цінні папери на пред’явника, так й іменні. 

У практиці роботи зарубіжних комерційних банків однакового 
поширення набули як короткострокові, так і довгострокові кредити 
під цінні папери. Надання довгострокових позичок під цінні папери 
визначається наявністю у банку ресурсів довгострокового характе-
ру. Крім того, такі кредити пов’язані зі значним ризиком, оскільки 
за час користування ними ринкова ціна прийнятих у забезпечення 
цінних паперів може суттєво змінитися, а банк у випадку непога-
шення позички понесе збитки, пов’язані зі зниженням ринкового 
курсу цінних паперів. Тому кредитні договори на такі позички часто 
містять багато додаткових умов, що захищають права банку у випа-
дку зміни ринкового курсу цінних паперів. 

Враховуючи економічну ситуацію в Україні, відсутність розви-
нутого ринку цінних паперів, інфляційні процеси, вітчизняні комер-
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ційні банки не ризикують надавати довгострокові позички під цінні 
папери. До того ж вони не мають достатньо кредитних ресурсів дов-
гострокового характеру. В зв’язку з цим у практиці роботи комер-
ційних банків сьогодні знаходять застосування лише короткостро-
кові позички під цінні папери. 

Застава цінних паперів відбувається з передачею заставних цін-
них паперів на зберігання банку. Одержувачем кредиту може бути 
будь-яке платоспроможне підприємство, якому на правах власності 
належать цінні папери зовнішніх емітентів, тобто інших підпри-
ємств, банків, а також держави. 

Власні акції та облігації підприємства-позичальника не приймаються 
банком у забезпечення позички. 

Перед видачею позички під цінні папери банк бере до уваги такі 
фактори: 

• якість цінних паперів (тобто їх справжність та платоспромож-
ність); 

• можливість реалізації цінних паперів як об’єктів застави на 
вторинному ринку; 

• платоспроможність банку, фірми, АТ та інших органів, що ви-
пустили цінні папери (чим вища їх репутація або чим стабільніший 
дохід, що виплачується по цінних паперах, тим стійкіший курс цін-
них паперів та вище їх реалізованість); 

• наявність у цінних паперів ринкової вартості, тобто їх котиру-
вання на фондовій біржі. 

При непогашенні позичальником заборгованості по позичці у 
встановлений строк заставні у забезпечення кредиту цінні папери у 
встановленому порядку переходять у власність банку. Банк може ці 
папери залишити за собою або продати їх за реальним курсом і по-
гасити позичку клієнта. 

Ще однією формою забезпечення кредиту є гарантія чи порука — 
зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку 
його неплатоспроможності. 

Кредити під гарантію видаються позичальнику лише в тому ви-
падку, якщо гарант є платоспроможною особою. Платоспромож-
ність гаранта повинна бути підтверджена банком, що його обслуго-
вує. Для цього підприємство-гарант перед тим, як видати гарантій-
ний лист підприємству, що звернулося до нього з проханням 
виступити гарантом по позичці, надає цей лист в свою установу ба-
нку. Банк гаранта після перевірки його платоспроможності робить 
відповідний напис на гарантійному листі і завіряє його підписами 
керівних осіб банку, а також печаткою. 

! 
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Враховуючи, що видача гарантій має значний ступінь ризику і 
зобов’язує банк гаранта провести попередній аналіз його фінансово-
го стану на перспективу, операція щодо підтвердження платоспро-
можності гаранта є платною, за неї стягується комісійна винагорода 
(певний процент від суми гарантійного листа). Банк, що видає кре-
дит під гарантію, при встановленні строку погашення кредиту пови-
нен враховувати строк дії гарантій. 

При настанні строку погашення позички і відсутності коштів на 
рахунку позичальника непогашена заборгованість переноситься на 
рахунок прострочених позичок. Одночасно банк позичальника пові-
домляє гаранта (поштою, по телефону, телефаксом або через кур’єра) 
про неповернення кредиту гарантоотримувачем, а гарант через три 
дні з моменту отримання цього повідомлення повинен погасити пози-
чку своїм платіжним дорученням. Після погашення всієї суми креди-
ту, що забезпечений гарантією, дія останньої припиняється. В тому 
випадку, якщо гарант відмовляється від виконання свого зобов’язання 
або виявляється на момент пред’явлення до нього вимоги про пога-
шення кредиту гарантоотримувача неплатоспроможним, банк пози-
чальника повинен звернутися в арбітраж або третейський суд. 

Банк як юридична особа теж може виступати гарантом по креди-
тах. Гарантія платежу є платною послугою, що надається банком на 
основі договору, що укладається з суб’єктом господарювання. У дого-
ворі передбачаються строк надання гарантії, сума, комісійна винаго-
рода за гарантію платежу, порядок і строк його переказу, а також роз-
мір процентної ставки за користування ресурсами банку у випадку 
погашення за гарантоотримувача кредиту, одержаного в іншому бан-
ку. 

Найбільш прийнятним варіантом бланкового (незабезпеченого 
заставою) кредиту є гарантія Уряду України або гарантія акціонера 
банку (в межах суми належних йому акцій). Далі йде гарантія банку 
з числа перших 10—20 за ступенем надійності, що працюють протя-
гом 4—5 років без особливих проблем. Нарешті може бути прийня-
та гарантія прибутково працюючого протягом кількох років підпри-
ємства, що має реальні активи і обороти. Арбітражні дії стосовно 
такого підприємства можуть бути успішними. 

Переуступка контрактів як форма забезпечення практикується 
при кредитуванні будівельних організацій, що здійснюють регуляр-
ні поставки товарів за контрактом. Боржник переуступає контракт 
кредитуючому банку, внаслідок чого надходження від покупця по 
виплаті за контрактні роботи зараховується у погашення заборгова-
ності за кредитом. 

Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі 
банку рахунків, що вимагають оплати за поставлені позичальником 
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товари (виконані роботи чи надані послуги). Існує два різновиди пе-
реуступки: 

1) без повідомлення дебіторів. У цьому випадку грошові надход-
ження від дебіторів передаються банку позичальником; 

2) з повідомленням дебіторів. Тоді дебітори направляють платежі 
безпосередньо банку. 

Переуступка (цесія) на користь банку вимог і рахунків позичаль-
ника до третьої особи означає передачу права банку змінювати на-
прям виручки на погашення кредиту при настанні терміну його по-
вернення. Цесія проводиться на основі укладеної між банком і 
позичальником угоди, в якій вказуються сума вимог і рахунків, що 
підлягають переуступці, та інші умови. Якщо позичальник має роз-
рахунковий рахунок у даному банку, то угоду про переуступку мо-
жна не укладати, а передбачити це в кредитному договорі. 

Забезпечення дорожніми документами застосовується при кре-
дитуванні експортно-імпортних операцій. У цьому випадку заста-
вою по кредитах виступають документи, що підтверджують відван-
таження товарів (коносаменти і накладні). Коносаменти викори-
стовуються при оформленні відвантаження товарно-матеріальних 
цінностей морським і річковим транспортом, накладні — іншими 
видами транспорту. Даний спосіб забезпечення кредиту оформля-
ється шляхом індосування названих документів їх власниками на 
користь банка-кредитора. Умовою видачі кредиту під забезпечення 
дорожніми документами є страхування вантажу. 

Іпотекою називається застава землі, нерухомого майна, при якій 
земля або нерухоме майно залишається у заставодавця чи третьої 
особи. 

Забезпечення нерухомим майном, як правило, використовується 
при видачі великих довгострокових кредитів, так званих іпотечних 
позичок. Заставою тут можуть виступати: 

для промислових і торгових фірм, фермерських господарств — 
земельні ділянки, виробничі і сільськогосподарські споруди, примі-
щення, комунікації; 

для індивідуальних позичальників — жилі будинки, квартири. 
Забезпечення кредиту оформляється борговим зобов’язанням по-

зичальника — іпотекою. По деяких видах іпотечних позичок (на-
приклад, по споживчих кредитах на придбання житла) банк може 
продавати іпотеки 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 по іпотечних позичках (внески в 
погашення кредиту і процент) розподіляються банком між власни-
ками облігацій. Прибуток банку складається з різниці між позичко-
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вим процентом, який сплачує позичальник банку, і процентом по 
облігаціях, який банк виплачує їх держателям. 

Забезпечення дорогоцінними металами. Як застава по позичках 
приймаються монети, злитки, вироби із золота, срібла, платини, ко-
штовне каміння та ін. Цей спосіб забезпечення кредиту в наш час 
використовується досить рідко. 

VI спосіб. Важливим засобом захисту від кредитного ризику є 
оцінка кредитоспроможності позичальника. У процесі роботи, що 
передує укладанню кредитної угоди, працівник банку повинен ре-
тельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника, тобто 
його здатність своєчасно погасити кредит, виявити фактори, які мо-
жуть спричинити непогашення позички. Кредитоспроможність по-
зичальника, на відміну від його платоспроможності, не фіксує не-
платежі за минулий період чи на певну дату, а прогнозує здатність 
до погашення боргу на найближчу перспективу. 

Більш точно суть економічного явища «кредитоспроможність» відобра-
жена у такому визначенні: «Кредитоспроможність — це якісна оцінка пози-
чальника, яка дається банком до розгляду питання про можливість і умови 
кредитування і дозволяє передбачити ймовірність своєчасного повернення 
позичок та їх ефективного використання». 

Межі вивчення кредитоспроможності залежать від: 
• розміру позички; 
• терміну позички; 
• результатів минулої діяльності позичальника; 
• забезпечення кредиту (яка форма забезпечення передбачається); 
• взаємовідносин банку з клієнтом. 
Жодних твердих правил щодо цього не існує, оскільки кожний 

клієнт, що подав кредитну заявку, може мати специфічні особливос-
ті, які вимагають більш детального вивчення. 

Банк може використовувати різні джерела інформації про креди-
тоспроможність потенційного позичальника: 

• використання карток на всіх вкладників і позичальників, якщо 
такі ведуться в банку; 

• отримання інформації з зовнішніх джерел, використання вели-
кої кількості довідкових та аналітичних звітів; при цьому в діловому 
світі неухильно дотримуються правил передачі конфіденційної ін-
формації (в США ці відносини регулюються Етичним кодексом про 
обмін банками інформацією щодо кредитоспроможності комерцій-
них фірм). 

У вітчизняній практиці організації кредитування такого високоор-
ганізованого та якісного джерела зовнішньої інформації про кредито-
спроможність підприємств поки що немає. Однак, якщо банк зацікав-
лений в підтвердженні достовірності окремих моментів діяльності 

! 
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потенційного позичальника, він (банк) може отримати зовнішню ін-
формацію від інших банків, куди раніше звертався позичальник, від 
постачальників, покупців, конкурентів, органів податкової інспекції, а 
також шляхом вивчення архівів банку і фінансової преси; 

• фінансові звіти позичальника (баланс, звіт про прибутки і 
збитки), які є основним джерелом внутрішньої інформації. Роз-
рахунок різних коефіцієнтів на основі цих звітів дозволяє глиб-
ше проаналізувати дійсний стан справ потенційного позичаль-
ника, оцінити перспективи його розвитку і здатність погасити 
позичку. 

Одночасно з цим вивчається репутація позичальника, його че-
сність, порядність, взаємовідносини з іншими банками, компете-
нтність керівників, досвід і знання справи, потенційні можливос-
ті, особистий добробут позичальника, ринкова вартість під-
приємства. 

У світовій банківській практиці при розв’язанні питання про на-
дання кредиту діяльність клієнтів всебічно аналізується у найважли-
віших напрямах, представлених на схемі нижче. 

Ухвалити рішення про кредитування для банку нелегко — ко-
жне з них пов’язане з великою невизначеністю. Рішення про кре-
дитування фізичних осіб прийняти звичайно менш складно, оскі-
льки яснішими є обсяг кредиту і мета його отримання. Єдина 
невизначеність стосується розмірів майбутніх прибутків позича-
льника. 

На практиці кредити, що надаються фізичним особам, настільки 
схожі, що банки можуть використати комп’ютерну модель, закла-
даючи в неї характеристики кожної позички. Ця модель була ство-
рена на основі математичного аналізу показників, які характеризу-
ють надійні і безнадійні борги. 

Створення аналогічної моделі для кредитування підприємств уя-
вляється неможливим, хоча були сформовані моделі з використан-
ням експертних систем. Клієнти — підприємства на відміну від клі-
єнтів — фізичних осіб не можна звести до великих однорідних груп. 
Кожне підприємство має свої особливості, які впливають на його 
здатність повернути кредит банку. 
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Отже, банківські працівники, що ухвалюють рішення про креди-
тування, приймають відразу три рішення: 

1)  виявлення/оцінка ризику; 
2)  мінімізація/уникнення ризику; 
3)  компенсація ризику. 
На практиці всі ці три рішення — частини одного завдання: ви-

дати кредит чи ні. Можливий і третій варіант: видати тільки частину 
необхідної суми або внести виправлення у заявку про надання кре-
диту і видати позичку на інших умовах. 

Клієнти банку значно відрізняються за характером економічної 
діяльності, тому єдино вірні рекомендації щодо аналізу кредито- 
спроможності дати неможливо. 

Оцінка кредитоспроможності — процес творчий, що вимагає від 
банківських працівників глибоких економічних знань, аналітичного 
мислення, вміння визначати та оцінювати тенденції в господарській 
діяльності і фінансовому стані позичальників, зокрема можливості 
дотримання ними принципів кредитування, прогнозувати майбутній 
стан справ позичальника і передбачати обставини, які можуть на 
них вплинути.  

Основними критеріями оцінки банком кредитоспроможності позичаль-
ників є показники, що характеризують ліквідність балансу.  

За короткостроковий період підприємства звичайно сплачують свої 
короткострокові зобов’язання, реалізуючи короткострокові активи. 

У банківській практиці західних країн використовуються такі по-
казники ліквідності.  

Коефіцієнт ліквідності = 
короткострокові активи 

. 
короткострокові зобов’язання 

Числове значення цього показника повинно бути не менше 2. 
Однак не менш важливим, ніж величина показника, є склад та 

якість активів, що враховуються при визначенні коефіцієнта ліквід-
ності. 

Високий коефіцієнт високої частки неліквідних активів не свід-
чить про благополуччя позичальника і, навпаки, більш низьке (ніж 
2) значення показника за відсутності або незначній наявності нелік-
відних активів дає підставу вважати фінансове положення клієнта 
надійним.  

Коефіцієнт 
«лакмусового» = 
папірця 

каса + цінні папери + дебіторські рахунки 
. 

короткострокові зобов’язання 

У чисельнику цього показника враховуються тільки ті види акти-
вів, які можуть легко і швидко перетворюватись на готівку. Значен-

! 
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ня цього показника (не менше 1) звичайно свідчить про стійке фі-
нансове положення позичальника. Однак при цьому необхідно та-
кож оцінити якість дебіторських рахунків, що складають понад 90 % 
чисельника. Під якістю дебіторських рахунків розуміється здатність 
їх перетворюватися на реальні гроші.  

Нарівні з коефіцієнтами ліквідності розраховуються інші показ-
ники: 

• заборгованість; 
• погашення боргу; 
• ділова активність; 
• рентабельність. 
Показники заборгованості характеризують розподіл ризику 

між позичальником і кредитором. Активи можуть бути сформо-
вані або за рахунок власних коштів клієнта, або за рахунок по-
зичкових (кредитів і кредиторської заборгованості). Чим вище 
відношення позичкових коштів до власності клієнта, тим вище 
ризик кредитів і тим обережніше повинен поставитися банк до 
видачі нових кредитів.  

Одним з показників заборгованості є коефіцієнт покриття осно-
вних коштів, що обчислюється за такою формулою:  

Коефіцієнт  
покриття  
основних коштів 

 =  
основні кошти 

. власний капітал 

Цей коефіцієнт засвідчує, яка частина основних коштів профіна-
нсована за рахунок власного капіталу. Нормальним вважається від-
ношення 0,75 : 1.  

Другий показник цієї групи — коефіцієнт короткострокової за-
боргованості:  

Коефіцієнт 
короткострокової = 
заборгованості 

короткострокові зобов’язання 
. власний капітал 

Нормальним вважається його значення, що перевищує 0,5. Інак-
ше кажучи, позичальник повинен прийняти на себе більшу частку 
фінансового ризику, ніж кредитори.  

Коефіцієнт  
покриття загальної 
заборгованості 

 =  
загальна сума зобов’язань 

. 
власний капітал 

Коефіцієнт покриття загальної заборгованості показує, яка ча-
стина всіх активів покрита за рахунок власних коштів клієнта. Оп-
тимальна величина даного коефіцієнта не повинна перевищувати 2.  
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Показники погашення боргу дозволяють оцінити здатність клієн-
та сплатити поточну заборгованість (основний борг і проценти). До 
цієї групи входять коефіцієнти:  

• грошового потоку; 
• процентних виплат. 
Коефіцієнт грошового потоку вказує, яка частина грошових на-

дходжень клієнта необхідна для покриття основного боргу і процен-
тів по позичках з терміном погашення до 1 року. Чим нижчий цей 
коефіцієнт, тим менша межа міцності при погашенні боргів. При 
значенні коефіцієнта, що дорівнює 1, фінансовий стан клієнта хара-
ктеризується як стабільний.  

Коефіцієнт  
грошового потоку 

= 

прибуток після сплати податків +  
+ амортизація – дивіденди 

. 
позички з терміном погашення  

до 1 року 

Коефіцієнт процентних виплат дозволяє оцінити, у скільки разів 
прибуток клієнта перевищує суму платежів по позичках. Він не по-
винен бути меншим за 1, інакше здатність клієнта погасити кредит 
виявиться під загрозою.  

Коефіцієнт  
процентних 
виплат 

 =  
прибуток до сплати податків + процентні платежі 

. 
процентні платежі 

Показники ділової активності складаються з трьох коефіцієнтів 
оборотності:  

• дебіторської заборгованості; 
• запасів; 
• кредиторської заборгованості. 
Вони дозволяють оцінити ефективність використання активів по-

зичальника. За допомогою цих коефіцієнтів визначають швидкість 
оборотності коштів, відвернених у розрахунки, і запаси.  

Коефіцієнт  
оборотності  
дебіторських рахунків 

 =  
середня сума дебіторських рахунків  365 

. 
сума продажу в кредит 

Розрахунок цього показника доцільний тільки в порівнянні з ана-
логічними показниками інших споріднених підприємств або з попе-
редніми періодами на даному підприємстві.  

Коефіцієнт  
оборотності запасів 

 =  
запаси  365 

. 
собівартість проданих товарів 

Як і попередній показник, він використовується тільки в порів-
нянні. Висока оборотність свідчить про ефективність використання 
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ресурсів, але вона може бути передвісником виснаження запасів і 
незадовільного попиту споживачів.  

Коефіцієнт  
оборотності  
кредиторської заборгованості 

 =  
рахунки до виплати  365 

. 
сума покупок 

Цей показник так само використовується в порівнянні і дозволяє 
оцінити швидкість оплати клієнтом рахунків постачальників. Під-
вищення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості мо-
же вказувати на проблеми з припливом грошової готівки, а знижен-
ня — на дострокову оплату рахунків.  

Показники рентабельності також складаються з коефіцієнтів рен-
табельності:  

• реалізації; 
• активів; 
• акціонерного капіталу. 
Вони характеризують загальну ефективність роботи підприємст-

ва і не мають певних стандартів. Ці показники аналізують у динамі-
ці і в порівнянні.  

Коефіцієнт  
рентабельності  
реалізації 

 =  
чистий прибуток  100 

. 
сума продаж товарів і послуг 

Коефіцієнт рентабельності реалізації виявляє, скільки прибутку 
отримано на одиницю проданої продукції. Чим він вищий, тим ефе-
ктивніша робота підприємства за інших рівних умов.  

Коефіцієнт  
рентабельності  
активів 

 =  
чистий прибуток  100 

. 
активи 

Показник характеризує ефективність використання активів і пе-
ребуває у безпосередній залежності від ефективності роботи підпри-
ємства. 

Коефіцієнт  
рентабельності  
акціонерного капіталу 

 =  
чистий прибуток  100 

. 
акціонерний капітал 

Оцінка значень цього показника дозволяє дійти висновку, наскі-
льки ефективно й прибутково використовувалися кошти акціонерів і 
який ризик пов’язаний з інвестуванням коштів у дане підприємство. 

Банки країн з розвиненою ринковою економікою застосовують 
складну систему великої кількості показників для оцінки кредито-
спроможності клієнта. Ця система диференційована в залежності 
від характеру позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльнос-
ті) і ґрунтується як на сальдових, так і на оборотних показниках 
звітності клієнта. У зарубіжній практиці кредитування виділяють 
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кілька ключових позицій, по яких проводиться оцінка надійності 
потенційного позичальника і, відповідно, міра ризику по кредиту. 
Для різних банків набір параметрів неоднаковий. Так, ряд амери-
канських економістів описують систему оцінки кредитоспромож-
ності, побудовану на сальдових показниках звітності. Американсь-
кі комерційні банки використовують чотири групи основних 
показників: ліквідність фірми, оборотність капіталу, залучення 
коштів і прибутковість. Усі названі показники взаємопов’язані та 
утворюють єдину систему. Крім основних показників, для оцінки 
кредитоспроможності можуть застосовуватися додаткові, напри-
клад показники забезпеченості власним капіталом і показники рен-
табельності.  

Багато з перелічених коефіцієнтів використовуються і в практиці 
українських банків. Однак внаслідок існуючих відмінностей у змісті 
бухгалтерської і статистичної звітності показники оцінки кредитоспро-
можності потенційного позичальника, що вживаються українськими 
банками, дещо відрізняються від тих, що використовуються в зару-
біжній практиці.  

У групі показників ліквідності виділяються: 

Коефіцієнт  
абсолютної 
ліквідності 

 =  
абсолютно ліквідні активи 

. 
короткострокові зобов’язання 

До абсолютно ліквідних активів належать: каса, розрахункові 
рахунки, валютні рахунки, інші грошові кошти; до короткостроко-
вих зобов’язань — короткострокові кредити і розрахунки з креди-
торами.  

Значення цього показника не повинно бути більшим за 0,25. Це 
означає, що кожна гривня короткострокових зобов’язань підприємс-
тва повинна не менше, ніж на чверть, покриватися абсолютно ліквід-
ними активами.  

Коефіцієнт  
покриття 
балансу 

 =  
активи в ліквідній формі 

. 
короткострокові зобов’язання 

Значення цього показника повинно бути не менше 2, підприємст-
во може розрахуватися з боргами тільки за умови подвійного пере-
вищення ліквідних активів над короткостроковими зобов’язаннями.  

Коефіцієнт  
ліквідності 
балансу 

 =  
грошові кошти + дебіторська заборгованість 

. 
короткострокові зобов’язання 

Задовільним значення цього показника вважається тоді, коли воно 
становить не менше 0,5, тобто зобов’язання позичальника повинні 
наполовину покриватися грошовими коштами і грошовими вимогами. 
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Існує цілий ряд інших показників, які розраховуються на основі 
балансу і допомагають оцінити кредитоспроможність позичальника.  

Коефіцієнт  
забезпечення  
власними джерелами 

 =  
джерела власних коштів 

. 
валюта балансу 

Значення цього показника повинно бути не менше 0,5. Тобто в 
загальній сумі коштів підприємства власних повинно бути не менше 
половини.  

Співвідношення неліквідних (основні кошти та інші позаоборотні акти-
ви) і ліквідних (запаси і витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи) 
коштів вважається нормальним, коли воно дорівнює 1. 

Співвідношення власних і позичкових коштів вважається задовільним, 
якщо на кожну одиницю позичкових коштів доводиться 0,5 фактично наяв-
них власних коштів підприємства.  

Власні кошти визначаються як різниця між джерелами власних 
коштів і основними коштами та іншими позаоборотними активами 
(підсумок першого розділу пасиву балансу мінус підсумок першого 
розділу активу). 

Позичкові кошти складаються з кредитів, позичок і розрахунків з 
кредиторами всіх видів.  

Рентабельність підприємства визначається за формулою: 

Рентабельність 
підприємства 

 =  
чистий прибуток  100 

. 
основні кошти + оборотні кошти  

Знаменник вираховується як середня величина за певний період.  

Рентабельність 
реалізованої 
продукції 

 =  
чистий прибуток  100 

. 
реалізація продукції 

Банківські працівники, здійснюючи аналіз фінансової інформації, 
що характеризує діяльність підприємства, звичайно мають на меті:  

• по-перше — виявити ризики; 
• по-друге — визначити стійкість підприємства, виходячи з вели-

чини його капіталу та активів; 
• по-третє — передбачити майбутній обсяг реалізації і прибуток.  
Існують різні методики аналізу фінансового стану позичальника, 

які відрізняються напрямами аналізу, їх кількістю та іншими пара-
метрами, але мають й багато спільного.  

Наприклад, система 5С характеризує такі сторони позичальника:  
1)  характер; 
2)  капітал; 
3)  можливості; 
4)  умови; 
5)  забезпечення. 

! 
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Система CAMPARI означає такі напрями вивчення позичальника: 
С — характер, або особливі якості клієнта; 
А — спроможність клієнта до повернення кредиту; 
М — маржа (дохідність); 
Р —  мета, на яку будуть витрачені кошти; 
А — розмір кредиту; 
R — умови погашення позички; 
I —  страхування ризику непогашення кредиту.  
Практична оцінка кредитоспроможності підприємства включає 

три групи характеристик:  
1.  Загальне уявлення про клієнта. 
2.  Аналіз фінансового стану клієнта. 
3.  Аналіз ефективності об’єкта кредитування або інвестиційного 

проекту.  
Здійснюючи визначення кредитоспроможності, комерційні банки 

України повинні керуватися власними положеннями, що розробля-
ються кожним банком, а також враховувати нормативні вимоги 
НБУ, зокрема Рекомендації щодо визначення фінансового стану по-
зичальників (постанова НБУ № 323 від 29.09.97).  

Згідно з цим документом НБУ виокремлено три групи позичальників: 
1)  юридичні особи, крім комерційних банків; 
2)  комерційні банки;  
3)  фізичні особи.  
Для оцінки фінансового стану юридичної особи враховують такі 

економічні показники його діяльності: обсяг реалізації, прибутки та 
збитки, рентабельність, ліквідність, собівартість продукції, грошові 
потоки, склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості. 

Крім того, враховуються фактори суб’єктивного характеру: ефе-
ктивність управління позичальника, його ринкова позиція і залеж-
ність від циклічних та структурних змін в економіці, погашення 
кредитної заборгованості позичальника у минулому, професіоналізм 
керівництва, державна підтримка позичальника тощо.  

Відповідно до даного положення НБУ для оцінки кредитоспро-
можності позичальника — юридичної особи комерційні банки по-
винні обов’язково враховувати такі показники:  

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ1), що характеризує те, 
наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і розрахунками 
можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих обігових активів: 

КЛ1  =  

розділ II активу – витрати майбутніх періодів + 
+ розділ III активу 

. 
розділ II пасиву – позички, не погашені в строк +  

+ розділ III пасиву 

Теоретичне значення КЛ1 — не менше 2,0—2,5. 
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2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ2), що характеризує те, 
наскільки короткострокові зобов’язання можуть бути негайно пога-
шені швидколіквідними коштами та цінними паперами:  

КЛ2 = 

каса + поточний рахунок + інші рахунки  
в банках + короткострокові вклади . 

розділ III пасиву 

Теоретичне значення КЛ2 — не менше 0,2—0,25. 
4.  Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (КЗ) 

(коефіцієнт автономності), що характеризує розмір залучених кош-
тів на 1 грн. власних коштів:  

КЗ = 
розділ II пасиву + розділ III пасиву 

. 
розділ I пасиву 

Теоретичне значення КЗ — не більше 1,0. 
4. Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характери-

зує ступінь мобільності використання власних коштів:  

КМ = 
розділ I пасиву – розділ I активу 

. 
розділ I пасиву 

Теоретичне значення — не менше 0,5.  

Коефіцієнтний аналіз не повинен проводитися формально, адже 
фінансові коефіцієнти сильно відрізняються в залежності від галузі, 
в якій працює підприємство. Через це рекомендується здійснювати 
порівняльний аналіз, зіставляти показники підприємства з показни-
ками аналогічних підприємств даної галузі або з середньогалузеви-
ми показниками.  

Фінансові коефіцієнти — це статистична величина; вони харак-
теризують стан підприємства на конкретну дату. Рекомендується за-
стосовувати динамічний аналіз шляхом зіставлення показників за 
певний період або за кілька періодів.  

Якщо позичальником виступає комерційний банк, то оцінка його 
фінансового стану здійснюється на підставі:  

• дотримання обов’язкових економічних нормативів та показни-
ків діяльності комерційного банку, передбачених нормативними ак-
тами НБУ; 

• аналізу прибутків і збитків;  
• аналізу якості активів і пасивів; 
• створення резервів; 
• виконання зобов’язань комерційним банком у минулому; 
• якості банківського менеджменту. 
Якщо позичальником є фізична особа, то при здійсненні оцінки її 

фінансового стану мають бути враховані: 
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• соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухо-
мості, цінних паперів, постійної роботи, сімейний стан; 

• наявність реальної застави; 
• вік та здоров’я клієнта; 
• загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати;  
• інтенсивність користування банківськими позичками у мину-

лому та своєчасність їх погашення і процентів за ними, а також ко-
ристування іншими банківськими послугами; 

• зв’язки клієнта у діловому світі тощо.  

4. Позичковий процент та його диференціація 

Суть процента як економічної категорії полягає в тому, що він 
являє собою частину прибутку, котру позичальник сплачує за взятий 
у кредит позичковий капітал. Джерелом процента є додаткова вар-
тість, що створюється в процесі продуктивного використання цього 
капіталу, а кількісним вираженням — норма процента, або ставка.  

Норма процента регулюється в основному співвідношенням по-
питу і пропозиції позичкового капіталу. Однак на рівень процентної 
ставки впливають також багато різноманітних факторів, що розгля-
датимуться далі. 

Процентні ставки по кредитах комерційного банку можуть бути тверди-
ми і плаваючими. Тверда ставка залишається незмінною протягом всього 
строку дії кредитного договору, плаваюча змінюється.  

На величину процентної ставки впливають такі фактори:  
1. Облікова ставка НБУ — це базисна ставка рефінансування, 

яка застосовується при кредитуванні комерційних банків. Останні 
встановлюють процентну ставку по кредитних операціях, як прави-
ло, вище за облікову ставку. Однак це не є обов’язковою нормою. 
Якщо банк має дешевші ресурси, він може встановити більш низькі 
процентні ставки по своїх кредитах.  

2. Рівень інфляції повинен обов’язково враховуватись при вста-
новленні як облікової ставки НБУ, так і ставки процента по креди-
тах комерційного банку, тому що так чи інакше банки нестимуть 
збитки у зв’язку зі знеціненням грошей. Дешеві гроші (порівняно з 
іншими видами ресурсів) стимулюють ажіотажний попит на креди-
ти, створюють умови для зловживань у банківській сфері та розба-
лансування економіки.  

3. Строк кредиту — рівень процентної ставки знаходиться у 
безпосередній залежності від строку кредиту: чим більше строк, тим 
вище процентна ставка. Така залежність зумовлена двома фактора-
ми: по-перше, за значних строків кредиту вищим є ризик втрати від 

! 
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неповернення кредиту та знецінення коштів під час інфляції; по-
друге, вкладення коштів довгострокового характеру, як правило, 
приносять відносно вищу віддачу.  

4. Витрати по формуванню позичкового капіталу, які безпосере-
дньо впливають на величину процентної ставки по кредитах. Ці ви-
трати складаються з депозитного процента та плати за кредит, що 
отриманий в інших банках. Чим дорожче банку коштують ресурси, 
тим вищою є норма позичкового процента.  

5. Розмір позички — звичайно процент по більш великих креди-
тах повинен бути нижчим, ніж по дрібніших, оскільки витрати, 
пов’язані з кредитною послугою, не знаходяться у безпосередній за-
лежності від її величини, а абсолютний дохід банку по великих по-
зичках вищий, ніж по дрібних.  

6. Попит на кредити. Звичайно збільшення попиту на кредити 
викликає збільшення процентних ставок по них. Однак в умовах 
конкуренції між кредитними інститутами та боротьби за розширен-
ня ринків банки не можуть зловживати цим правилом. Вони мають 
можливість не підвищувати рівень процентних ставок при зростанні 
попиту на кредит, щоб залучити більшу кількість клієнтів та завою-
вати конкурентні переваги.  

7. Характер забезпечення — кожна з форм забезпечення повер-
нення кредитів має свій рівень надійності. Банк повинен оцінити як-
ість відповідної форми забезпечення та встановлювати процентну 
ставку з урахуванням цих даних. Чим вище якість застави, тим ниж-
чою може бути процентна ставка.  

8. Витрати на оформлення позички і контроль безпосередньо 
впливають на рівень процентної ставки. Чим вищими є ці витрати, 
тим вище норма позичкового процента.  

9. Ставки банків-конкурентів. Звичайно вони не дуже відрізня-
ються, однак в окремі періоди банк може проводити індивідуальну 
процентну політику.  

10. Характер взаємовідносин між банком і позичальником. Пос-
тійному клієнтові, якого банк давно знає та якому довіряє, що має 
строковий вклад або депозит з невисокою ставкою, банк може вста-
новлювати знижку при визначенні величини позичкового процента.  

11. Норма прибутку від інших активних операцій. Якщо інвести-
ційні операції приносять відносно більший дохід (на одиницю вкла-
деного капіталу), ніж позичкові, то банку треба переглянути свою 
процентну політику в бік підвищення рівня процентних ставок.  

12. Необхідність отримання прибутку від позичкових операцій. 
Норма позичкового процента повинна бути вищою за норму депозит-
ного процента. Величина цієї різниці (маржа) використовується для 
покриття банківських витрат та формування прибутку.  

5. Процес кредитування клієнтів банку 
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Організація кредитних відносин банку з клієнтами визначається 
багатьма факторами, включаючи стратегію і тактику банку, кваліфі-
кацію банківських працівників, розмір статутного та власного капі-
талу, кредитну політику банку тощо.  

Етапи кредитування:  
1 етап. До банку подається заявка (клопотання) на отримання 

кредиту. На цьому етапі оцінюються сильні й слабкі сторони майбут-
нього позичальника та об’єкта кредитування. Крім заявки, на прохан-
ня банку клієнт подає ряд документів: статутні та інші засновницькі 
документи, бухгалтерський баланс та фінансовий звіт на останню зві-
тну дату, контракти або копії контрактів, техніко-економічне обґрун-
тування необхідності кредиту, бізнес-план тощо. Після ознайомлення 
з документами працівник банку проводить попередню бесіду з май-
бутнім кредитоодержувачем, що дозволяє з’ясувати важливі деталі 
щодо умов надання та погашення кредиту і процентів. На цьому етапі 
банк приділяє увагу достовірності документів та інформації, на основі 
яких вирішується питання про надання кредиту. 

2 етап. Передбачає вивчення кредитоспроможності клієнта. При 
цьому аналіз кредитної заявки клієнта та його кредитоспроможності 
базується на використанні різних джерел інформації, серед яких: 

• матеріали, отримані безпосередньо від позичальника; 
• матеріали, що знаходяться в архіві і базі даних самого банку; 
• відомості, отримані від кредиторів, покупців і постачальників 

позичальника та інших зовнішніх джерел. 
Велике значення мають архіви банку. Якщо клієнт вже отриму-

вав кредит у цьому банку, то в архіві містяться відомості про мож-
ливі затримки в погашенні боргу або інші порушення.  

Із зовнішніх джерел найбільш важливим є відомості, отримані з 
інших банків, які обслуговують даного клієнта, та в його ділових 
партнерів.  

Можна провести перевірку позичальника на місці. Дуже важливо 
з’ясувати рівень компетенції працівників, що очолюють бухгалтер-
ську, фінансову, маркетингову служби, адміністративний апарат. 
Під час відвідування клієнта можна з’ясувати деякі питання, що не 
були розглянуті під час попередньої бесіди, а також скласти уявлен-
ня про стан майна, яким володіє підприємство.  

Детально методика оцінки кредитоспроможності позичальника 
висвітлена в п. 3 теми 4 «Кредитні операції банку».  

3 етап. Полягає в розробці умов процесу кредитування, підготовці 
й укладанні кредитного договору. Цей етап називають ще структуру-
ванням кредиту, в ході якого визначають основні умови кредитного 
договору. 
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Банк визначає параметри позички: вид кредиту, суму, строк, спо-
сіб видачі і погашення кредиту, забезпечення, рівень процента, інші 
деталі. Банк повинен запропонувати клієнту той вид кредиту, який 
найбільшою мірою відповідає характеру кредитованого заходу. 

Розробляється також графік погашення кредиту у відповідності зі 
строками оборотності того виду капіталу, на формування якого ви-
дається позичка. 

Після закінчення роботи по структуруванню кредиту кредитний 
працівник банку переходить до переговорів про укладання кредитного 
договору з клієнтом. При цьому клієнту надаються пропозиції по умо-
вах майбутньої кредитної угоди. Вони можуть суттєво відрізнятись від 
тих, що містяться в кредитній заявці. Зближення позицій банку і клієн-
та та досягнення компромісу є кінцевою метою переговорів. 

Після досягнення згоди по всіх питаннях підписується кредитний 
договір.  

4 етап. Характеризується тим, що відбувається надання кредиту, 
а також здійснюється контроль за виконанням умов кредитного до-
говору.  

З метою контролю за своєчасним погашенням кредиту та забез-
печення нарахування процентів видача позичок проводиться з окре-
мих позичкових рахунків. Кредит може надаватися одночасно, тобто 
у повному обсязі, або частинами в строки, обумовлені договором.  

Якщо в процесі кредитування змінились умови здійснення кре-
дитованого проекту і це призвело до додаткової потреби в коштах, 
банк може задовольнити цю потребу на умовах укладання додатко-
вої кредитної угоди.  

5 етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні 
кредиту разом з процентами. У ряді випадків сторони можуть подо-
вжувати строк дії кредитного договору (пролонгація), для чого вно-
сяться зміни або доповнення до кредитного договору.  

Процес кредитування включає контроль з боку банку за вико-
нанням умов кредитної угоди. Особлива увага приділяється своєчас-
ності сплати позичальником процентів за користування позичкою.  

Труднощі з погашенням позичок можуть виникати з різних при-
чин. Найбільш поширеними з них є: помилки самого банку при роз-
гляді кредитної заявки, при розробці умов кредитної угоди; нерен-
табельна робота клієнта, що отримав позичку; фактори, непідкон-
трольні банку, або форс-мажорні обставини.  

Існує багато сигналів, що свідчать про погіршення фінансового 
стану позичальника, які працівник банку повинен вміти розпізнава-
ти. Для цього використовуються аналіз фінансової звітності, особис-
ті контакти з позичальником, повідомлення від третіх осіб.  

Якщо банк виявляє проблемну позичку, він негайно повинен 
вжити заходів для забезпечення повного і своєчасного її повернення. 
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Найдоцільнішим кроком буде розробка разом з позичальником за-
ходів щодо покращення фінансового стану підприємства. Якщо цей 
спосіб не дасть результатів, банк повинен забезпечити свої інтереси 
шляхом реалізації забезпечення, пред’явлення претензії до гаранта  
і т. д. Крайній захід — порушення питання про оголошення позича-
льника банкрутом. 

6. Формування і використання резерву  
для відшкодування можливих втрат  

за позичками комерційних банків 

З метою підвищення надійності та стабільності банківської сис-
теми, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків НБУ 
встановив Порядок формування і використання резерву для відшко-
дування можливих втрат за кредитними операціями комерційних 
банків і затвердив його постановою Правління НБУ від 27.03.98 
№ 122 та вніс зміни і доповнення до цього Порядку постановою 
Правління НБУ від 16.12.98 № 520.  

Згідно з цим Положенням комерційні банки формують резерв 
для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результа-
ті їх кредитної діяльності. Резерви формуються для відшкодування 
можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за 
всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, 
включаючи депозити, кредити іншим банкам, суб’єктам господарю-
вання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінан-
совий лізинг), гарантії та поручительства. Резерв використовується 
на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок кре-
дитної діяльності банку.  

До 16.12.98 резерв розподілявся на загальний та спеціальний. 
Загальний резерв нараховувався на стандартні кредити, спеціаль-
ний — на нестандартні кредити, а саме: кредити під контролем, 
субстандартні, сумнівні, безнадійні. Тепер формулювання змінено 
на таке: «Резерв під кредитні ризики розподіляється на резерв під 
стандартну заборгованість за кредитами та резерв під нестандартну 
заборгованість за кредитами». 

Резерв формується у тій валюті, в якій обліковується заборгованість, на 
відміну від попереднього варіанта, коли всі резерви формувались у націона-
льній валюті.  

З метою нарахування резерву комерційний банк здійснює класи-
фікацію наданих кредитів і депозитів та оцінку кредитних ризиків з 
урахуванням таких критеріїв:  

• оцінки фінансового стану позичальника; 
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• погашення позичальником кредитної заборгованості за основ-
ним боргом та процентів за нею. 

Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюють-
ся кожним комерційним банком самостійно з урахуванням вимог 
цього Положення та рекомендацій НБУ щодо визначення фінансо-
вого стану позичальника, схвалених постановою Правління НБУ 
№ 323 від 29.09.97.  

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника — юри-
дичної особи комерційний банк має враховувати такі економічні по-
казники його діяльності: обсяг реалізації, прибутки та збитки, рен-
табельність, ліквідність, грошові потоки, склад та динаміку дебітор-
сько-кредиторської заборгованості, собівартість продукції. Також 
мають бути враховані фактори суб’єктивного характеру: ефектив-
ність управління позичальника, його ринкова позиція і залежність 
від циклічних та структурних змін в економіці та галузі, погашення 
кредитної заборгованості позичальником у минулому, професіона-
лізм керівництва.  

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив 
його розвитку кредити слід відносити до таких категорій: 

клас А — фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати 
основну суму кредиту і проценти за ним у встановлені строки; 

клас Б — фінансова діяльність добра, але немає можливості підт-
римувати її на цьому рівні протягом тривалого часу; 

клас В — фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чі-
тка тенденція до погіршення; 

клас Г — фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка 
циклічність протягом коротких періодів часу; 

клас Д — фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, 
що ні основна сума кредиту, ні проценти за ним не можуть бути 
сплачені.  

Погашення позичальником кредитної заборгованості за основ-
ним боргом та процентів за ним є: 

• добрим, якщо заборгованість за кредитом і процентами сплачу-
ється у встановлені строки та за кредитом, пролонгованим один раз 
на строк не більше 90 днів; 

• слабким, якщо прострочена заборгованість за кредитом та про-
центами становлять не більше 90 днів чи заборгованість за кредитом, 
пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо проценти сплачуються; 

• недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та 
процентами становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролон-
гованим кредитом перевищує 90 днів і проценти не сплачуються.  

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним позича-
льником окремо зменшується на вартість гарантій і застави. 
! 
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У розрахунок розміру резерву вартість заставного майна (майно-
вих прав) позичальника (за винятком державних цінних паперів) 
включається у розмірі не більше 50 % вартості, визначеної догово-
ром застави. Враховуючи кон’юнктуру ринку, комерційний банк зо-
бов’язаний один раз на рік, а у разі пролонгації кредитного договору — 
під час кожної пролонгації проводити перегляд вартості заставного 
майна, визначеної договором застави.  

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків 
класифікується за такими групами:  

 

Клас позичальника 
Погашення заборгованості 

добре слабке недостатнє 

А Стандартний  Під контролем Субстандартний 

Б Під контролем Субстандартний Сумнівний 

В Субстандартний Сумнівний Безнадійний 

Г Сумнівний Безнадійний Безнадійний 

Д Безнадійний  Безнадійний Безнадійний 

 
Методику віднесення того чи іншого підприємства до кожного 

класу банк розробляє самостійно і керується нею в процесі кредиту-
вання. 

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у пов-
ному обсязі відповідно до сум фактичної заборгованості за групами 
ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют. 

 

Групи кредитів Рівень резерву (ступінь ризику), % 

Стандартні 2  

Під контролем 5  

Субстандартні 20  

Сумнівні 50  

Безнадійні 100  

 
Комерційний банк формує резерв під стандартну і нестандартну 

заборгованість в повному обсязі щоквартально. Якщо банк має філії, 
резерв формується окремо головним банком, окремо підвідомчими 
установами. Резерв під стандартну заборгованість за кредитами об-
ліковується на балансі головного банку. Резерв під нестандартну за-
боргованість за кредитами обліковується на балансі установ банку, 
які зареєстровані як платники податку. За повноту формування ре-
зервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).  
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Комерційний банк використовує резерви на погашення безнадій-
ної кредитної заборгованості за основним боргом, яка обліковується 
на балансових рахунках як сумнівна.  

Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується за рахунок 
резерву під нестандартну заборгованість. Безнадійна заборгованість 
позичальника, визнаного банкрутом у встановленому порядку, спи-
сується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість після 
прийняття арбітражним судом рішення про визнання позичальника 
банкрутом.  

Заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається у порядку, 
передбаченому Законом України «Про заставу». У разі, якщо частина 
кредитної заборгованості залишилась непогашеною внаслідок недо-
статності коштів, одержаних від реалізації майна позичальника, пе-
реданого у заставу, ця частина заборгованості списується за рахунок 
резерву під нестандартну заборгованість.  

Комерційні банки зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами 
щодо повернення ними боргу, списаного за рахунок резервів, протя-
гом строку позовної дії. На сьогодні цей термін становить три роки. 
Якщо протягом строку позовної давності комерційному банку не 
вдалося погасити безнадійну кредитну заборгованість, то вона вва-
жається повністю безнадійною і списується з позабалансових раху-
нків. 

Комерційний банк зобов’язаний станом на перше число кварталу аналі-
зувати свій кредитний портфель з метою оцінки кредитних ризиків. 

7. Особливості надання та погашення  
окремих видів кредиту 

а) Кредит, пов’язаний з вексельним обігом 
Законом України «Про підприємства в Україні» передбачено, що 

підприємство може виконувати роботи, відвантажувати продукцію, 
надавати послуги в кредит зі сплатою покупцем (споживачем) про-
центів за користування цим кредитом. Верховна Рада України у 
1992 р. прийняла постанову «Про застосування векселів в господар-
ському обігу України», згідно з якою впроваджується вексельний 
обіг з використанням простого та переказного векселів. З введенням 
вексельного обігу комерційні банки можуть проводити операції з 
обліку векселів, видавати кредити під заставу векселів, надавати по-
слуги клієнтам при отриманні платежів і виплаті заборгованості по 
векселях. 

Обліковий кредит надається банками при обслуговуванні платіж-
ного обороту клієнта. Кредитна угода виникає в результаті купівлі 
банком векселя, по якому одержувачем коштів є його клієнт. Ціна 
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купівлі векселя являє собою його номінальну вартість, за вираху-
ванням облікової ставки. Клієнт отримує гроші готівкою чи перека-
зом на поточний рахунок. Передача векселя банку здійснюється 
шляхом індосаменту на його користь. Отримувачем коштів за індо-
сованим векселем стає банк. Внаслідок цієї операції комерційний 
кредит трансформується на банківський.  

Умовою прийняття векселів до обліку в комерційних банках є їх 
висока ліквідність, яка визначається надійністю платника за вексе-
лем, строком погашення боргового зобов’язання. Оскільки векселі, 
як правило, виставляються на строк не більше 90 днів, обліковий 
кредит є короткостроковим.  

Обліковуючи вексель, банк отримує його у своє розпорядження і 
стає кредитором-векселедержателем. Векселі, які обліковуються ба-
нком, повинні мати не менше двох підписів — векселедавця та пер-
шого векселедержателя. Кількість передавальних написів свідчить 
про надійність векселя (чим більше, тим краще).  

За достроковий платіж банк утримує з номінальної суми векселя 
певну винагороду на свою користь, тобто вексель оплачується зі 
знижкою, яка називається дисконтом. Сума дисконту розраховуєть-
ся за формулою:  

%100360

ПТК
С




= , 

де С — сума дисконту; К — номінальна сума векселя; Т — строк у 
днях (від дня обліку до дня платежу); П — облікова ставка.  

Сума дисконту утримується банком одночасно з обліком векселя. 
За векселями з платежем не у місці врахування стягуються також 
поштово-телеграфні витрати і комісія.  

Якщо платіж за векселем надходить достроково, то платнику по-
вертається відповідна сума дисконту за ті дні, які залишились до 
строку, виходячи зі ставки банківського процента, який сплачується 
за вкладами до запитання. У випадку сплати за векселем після стро-
ку платежу платник, окрім вексельної суми, сплачує банку за прост-
рочені дні, а також відшкодовує витрати, пов’язані з опротестуван-
ням, відправкою повідомлень тощо.  

Кредит під заставу векселів є найвигіднішим для тих підпри-
ємств, які активно використовують векселі як засіб платежу. Цей 
кредит характеризується тим, що, по-перше, власником векселя за-
лишається векселедержатель, який лише передає вексель у заставу 
на визначений строк з наступним викупом після погашення кредиту. 
По-друге, векселі приймаються як забезпечення кредиту не на їх пов-
ну номінальну вартість, а на 60—90 % від неї (залежно від розміру, 
визначеного банком кожному конкретному клієнтові, виходячи з йо-
го кредитоспроможності і надійності пред’явлених векселів). Вида-
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ча кредитів під заставу може мати як разовий, так і постійний харак-
тер. В останньому випадку банки відкривають клієнту спеціальні 
позичкові рахунки і відображають на них суми наданих і погашених 
кредитів. Спеціальний позичковий рахунок є формою обліку креди-
тів до запитання, що надає банку право в будь-який момент вимага-
ти від клієнта повного або часткового погашення позички, або вне-
сення додаткового забезпечення векселями. Умови надання та пога-
шення кредитів обумовлюються у кредитному договорі: 

1)  ліміт кредитування (кредитна лінія); 
2)  граничне співвідношення між забезпеченням і можливою за-

боргованістю; 
3)  розмір процента за кредит і комісії на користь банку; 
4)  право банку самостійно підвищувати розмір процентів та комісії; 
5)  право банку обертати на погашення боргу суми, що надходять 

для оплати прийнятих в заставу векселів, або необхідну частину із 
сум, що належать клієнту і знаходяться у банку на інших рахунках 
клієнта; 

6)  право банку закрити рахунок і вимагати погашення заборго-
ваності чи додаткового забезпечення; 

7)  ініціатива клієнта і згода банку на заміну одних векселів ін-
шими до строку їх оплати. 

Приклад розрахунку розміру кредиту під забезпечення векселів 
(цифри умовні):  

1.  Встановлене банком співвідношення заборгованості до забез-
печення — 75 %. 

2.  Встановлений ліміт заборгованості за кредитом — 120 тис. грн. 
3.  Сума векселів, прийнятих у заставу, — 80 тис. грн.  
4.  Фактична заборгованість за позичкою — 50 тис. грн.  
5.  Фактичне співвідношення між заборгованістю та забезпечен-

ням (р. 4/р. 3) — 62,5 %. 
6.  Можлива заборгованість за кредитом, виходячи з фактичного 

забезпечення і прийнятого співвідношення заборгованості до забез-
печення (р. 3  р. 1/100 %), — 60 тис. грн.  

7.  Вільний ліміт заборгованості (2—4) — 70 тис. грн. 
8.  Можлива додаткова сума позички (6—4 або (1—5)  3/100%), 

але не більше суми за р. 7—10 тис. грн. 

Кредит, наданий під заставу векселів зі спеціального позичково-
го рахунку, погашається, як правило, шляхом перерахування коштів 
за розпорядженням позичальника з його розрахункового рахунку на 
спеціальний позичковий рахунок або шляхом зарахування платежів, 
які надходять від векселедавців по векселях, прийнятих у забезпе-
чення кредиту безпосередньо на спецпозичковий рахунок. 

При проведенні операцій з векселями комерційні банки накопи-
чують значну їх кількість. При правильному веденні цих операцій 
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вексельний портфель є для банку надійною статтею активів, більш 
стабільною, ніж такі цінні папери, як акції.  

Акцептний кредит надається векселедавцю і виступає як гаран-
тійна послуга. Векселедавець, виставляючи вексель, вказує платни-
ка, який повинен акцептувати його. Клієнт виставляє тратту на банк, 
котрий її акцептує за умови, що до настання строку платежу по век-
селю клієнт внесе в банк необхідну для погашення векселя суму. 
Позичальник (векселедавець) може використати акцептований бан-
ком вексель як платіжний засіб для купівлі товарів або облікувати 
його в іншому банку. Облік векселя може бути здійснено в банку, 
який його акцептував. У цьому випадку банк стає не тільки гаран-
том, але й безпосереднім кредитором клієнта. За здійснення акцепт-
ної операції банк стягує комісію.  

Якщо позичальник до настання строку платежу по векселю не 
вніс до банку суму коштів, необхідних для погашення векселя, то 
вексель в цьому випадку оплачується за рахунок банку. Таким чи-
ном, гарантійна послуга перетворюється на кредитну і згідно з век-
сельним правом банк виставляє зворотню вимогу до векселедавця з 
подальшим примусовим стягненням боргу з позичальника. 

Авальний кредит застосовується банками як гарантійна послуга. 
Він призначений покрити зобов’язання клієнта, якщо останній не 
зможе виконати їх самостійно. Аваль може бути здійснено при ви-
дачі векселя або на будь-якому наступному етапі його обігу. У разі 
неоплати платником пред’явленого йому векселя векселедержатель 
звертається з пропозицією про оплату до банку-аваліста. Після оп-
лати авальованого векселя банк-аваліст набуває право регресної ви-
моги проти особи, за яку він надав аваль, а також проти всіх зо-
бов’язаних за векселем осіб (акцептант, векселедавець, індосант). 
Авальний кредит існує у вигляді різноманітних форм гарантій або 
доручень: 

• доручень по кредиту; 
• гарантій платежу; 
• гарантій постачання і т. п.  
По авальному кредиту нараховується комісія, а також сплачуєть-

ся процент у відповідності з діючими ставками.  

б) Кредит під заставу цінних паперів 
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 досить нескладній операції прийому у заставу і визначенні 
вартості цінних паперів. Витрати на зберігання такої застави незна-
чні. Також досить простою є оцінка їх заставної вартості, яка, зазви-
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чай, визначається на фондовій біржі. Приймаючи в забезпечення 
кредиту цінні папери, банки повинні враховувати: 

1)  якість цінних паперів, на яку впливає безліч факторів, котрі не 
завжди можна врахувати в момент прийняття цих паперів у заставу; 

2)  ліквідність цінних паперів; 
3)  характеристику емітента і вид цінних паперів, що ним емітовані; 
4)  ризики, характерні для цінних паперів.  
Для одержання кредиту позичальник подає до банку заяву разом 

з реєстром цінних паперів, які передаються в заставу. Якщо банк 
прийняв рішення про надання кредиту, то укладається кредитний 
договір і договір застави. Розмір кредиту встановлюється у процен-
тах до вартості застави на момент укладання кредитної угоди. Цей 
процент визначається по кожному виду цінних паперів. Його розмір 
прямо пропорційно залежить від ліквідності цінних паперів: чим лі-
квідність вища, тим і процент кредиту від вартості застави вищий. 
Дивіденди, які надходять від акцій, що передані в заставу, повинні 
перераховуватися на рахунок клієнта. Позичкові кошти не повинні 
використовуватися на покупку нових цінних паперів. Погашення 
кредиту під цінні папери здійснюється з регресією платежів: за ба-
жанням позичальника — достроково; за вимогою кредитора — з по-
переднім повідомленням позичальника.  

в) Споживчий кредит 

Споживчий кредит — це позичка, яка надається тільки в національній 
грошовій одиниці фізичним особам — резидентам України на придбання 
споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в роз-
строчку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.  

У залежності від цільового спрямування споживчі кредити поді-
ляються на:  

1)  поточні потреби (придбання товарів тривалого користування 
та послуг); 

2)  витрати капітального характеру. 
Банки надають споживчі кредити фізичним особам на поточні 

потреби у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і 
послуг, які є об’єктом кредитування, в межах вартості майна, май-
нових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізич-
ною особою з урахуванням суми її поточних доходів.  

Для одержання кредиту позичальник подає банку:  
• паспорт; 
• заяву на одержання кредиту, де зазначаються об’єкти кредиту-

вання, сума кредиту, строк погашення, забезпечення; 
• документи, що підтверджують платоспроможність позичальника 

(довідка з місця роботи про суму заробітку та суму утримань, за наяв-
ності інших доходів — документи, що підтверджують їх одержання). 

! 
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При видачі кредиту на придбання товарів тривалого користування жод-
них звітів про цільове використання коштів позичальник банку не надає.  

Споживчий кредит надається тим громадянам, які мають постій-
не джерело доходів. Максимальний розмір позички на придбання 
товарів тривалого користування встановлюється в залежності від 
середньомісячної заробітної плати позичальника, але сума кредиту 
не повинна перевищувати розмір, встановлений правлінням банку. 
Строк користування кредитом визначається залежно від об’єкта 
кредитування, розміру позички, платоспроможності клієнта. Напри-
клад, у банку «Україна» строк користування кредитом не повинен 
перевищувати двох років, а в окремих випадках — трьох.  

Щодо споживчого кредиту на витрати капітального характеру, 
то він потребує від населення надання банкам звітів про цільове ви-
користання одержаних коштів.  

Банки можуть надавати споживчий кредит під такі об’єкти: 
1)  на капремонт садових будиночків, будинків у сільській місцевос-

ті, на будівництво гаражів, покупку квартир, господарче улаштування; 
2)  на будівництво індивідуальних будинків; 
3)  на купівлю у громадян індивідуальних жилих будинків, реко-

нструкцію і капремонт таких будинків; 
4)  інше. 
Для одержання кредиту в установі банку позичальник подає банку: 
• паспорт; 
• заяву на одержання кредиту, де зазначаються об’єкти кредиту-

вання, сума кредиту, строк погашення, забезпечення; 
• документи, що підтверджують платоспроможність позичальника; 
• договір застави майна чи поручительства; 
• витяг з рішення органу місцевої влади про виділення земельної 

ділянки під забудову; 
• дані проектно-кошторисної документації про вартість будинку, 

завірені районним архітектором. 
Розмір кредиту на зазначені заходи обмежується вартістю забез-

печення, що може бути надана позичальником (іншою особою) бан-
ку, та сумою поточних доходів позичальника, які він може спряму-
вати на погашення боргу. 

Строк користування кредитом встановлюється залежно від об’єкта 
кредитування, розміру позички, платоспроможності позичальника. 

Однією з умов надання кредиту на будівництво жилих і садових будин-
ків, купівлю житла повинно бути обов’язкове страхування об’єктів кредиту-
вання на користь банку протягом усього періоду користування кредитом. 

Кредити на будівництво, купівлю, капремонт жилих будинків, 
квартир, садових будинків надаються, як правило, в розмірі від 70 

! 
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до 90 % від вартості об’єкта кредитування, але в межах, визначених 
правлінням банку.  

При одержанні кредиту на купівлю квартири чи будинку позича-
льник надає банку копію договору про купівлю-продаж.  

При одержанні кредиту на будівництво надвірних будівель, кап-
ремонт квартири, будинку чи його реконструкцію позичальник по-
дає копію документа, що засвідчує право власності на квартиру чи 
будинок та перелік робіт із зазначенням їх вартості.  

Видача кредиту на будівництво жилих будинків здійснюється в 
міру виконання робіт і має компенсаційний характер. Позичальник 
повинен використати спочатку власні кошти, а потім кредит. Для 
придбання будівельних матеріалів чи побутового обладнання для 
облаштування будинку позичальник може одержати аванс у рахунок 
відкритого кредиту в розмірі до 15 % від суми кредиту за догово-
ром. Кожна наступна видача кредиту здійснюється на підставі звіту 
про обсяг виконаних робіт і розрахунку розміру коштів, що нале-
жать до видачі з урахуванням раніше одержаних коштів.  

Видача кредиту здійснюється у безготівковій формі, у винятко-
вих випадках — готівкою.  

Позичальники погашають кредити і сплачують проценти шляхом 
перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, 
переказами через пошту або готівкою. Погашення кредиту здійсню-
ється у строки, передбачені кредитним договором і графіком. При 
незабезпеченні повернення кредиту у визначений термін сума непо-
гашеного платежу відноситься на рахунок прострочених кредитів.  

До споживчого кредиту належить і кредит ломбардів, тобто кре-
дитних установ, які надають грошові позички під заставу предметів 
особистого та домашнього споживання. Розмір кредиту залежить від 
виду речей, що надаються у заставу, їх ринкової вартості та встано-
вленої ломбардом межі забезпечення.  

Однією з форм споживчого кредиту є кредитна картка, яка яв-
ляє собою платівку з ідентифікатором власника. Умовою її отри-
мання є платоспроможність клієнта. По кожній картці встановлю-
ється ліміт кредитування. Від операцій з кредитними картками банк 
отримує дохід, який складається з: 

• комісії, що стягується з торговельних організацій при оплаті 
рахунків за надані власнику кредитної картки товари; 

• щорічної плати клієнтів за кредитні картки (якщо така встановлена); 
• процента за кредит, що надається власникам кредитних карток 

в межах ліміту кредитування. 
У закордонній банківській практиці набули поширення позички 

по кредитних картках з окремих позичкових рахунків у банках; по-
зички у формі овердрафту по поточному рахунку клієнта; кредити 
на індивідуальних умовах; позички на освіту дітей, студентам і т. д.  
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Кредит повинен періодично погашатися клієнтом, оскільки у разі непо-
гашення боргу вичерпується ліміт кредитування.  

До кредитів на споживчі цілі відноситься і чековий кредит. В йо-
го основі лежить відкриття чекового рахунку. Існує два різновиди 
рахунків — овердрафтні і спеціальні чекові. При використанні овер-
драфтних рахунків оплата чеків проводиться з рахунку клієнта. У 
разі відсутності грошей на рахунку банк покриває від’ємне сальдо 
кредитом у межах установленого ліміту. Погашення позички відбу-
вається за рахунок поточних надходжень або спеціальних внесків 
клієнтів. Спеціальні чекові рахунки використовуються банками, які 
емітують для своїх клієнтів спеціальні чеки певного номіналу.  

Одним з видів споживчого кредиту є продаж товарів тривалого 
користування населенню в кредит. Правила продажу таких товарів 
регламентуються вимогами постанови Кабінету Міністрів України, 
яких повинні дотримуватись господарюючі суб’єкти всіх форм влас-
ності, однак рішення про продаж товарів у кредит приймається гос-
подарюючим суб’єктом самостійно. Кабінет Міністрів України також 
рекомендує перелік товарів, які можуть реалізовуватися в кредит. 

Сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати 3-місячної 
заробітної плати, пенсії, стипендії при продажу товарів з розстрочко-
вого платежу на 6 місяців; 6-місячної — при розстрочці платежу на 
12 місяців, 12-місячної — на 24 місяці.  

У випадках, коли вартість товару перевищує граничну суму кре-
диту, різниця повинна бути сплачена покупцем при отриманні това-
ру готівкою або у безготівковому порядку. Передача товарів покуп-
цеві здійснюється при оплаті не менше як 25 % їхньої вартості, а 
товарів за ціною понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян — не менше 50 %. Решта вартості товарів сплачується по-
купцем у строк від 6 до 12 місяців, а товарів, ціна яких перевищує 
20 неоподатковуваних мінімумів, — у строк до 2 років.  

г) Консорціальні кредити 
У ринковій економіці виникає необхідність об’єднання діяльності 

банків у різних секторах ринку, особливо в сфері кредитних відносин. 
У межах такого об’єднання ризик, пов’язаний з довгостроковим креди-
туванням, розподіляється між учасниками, що дозволяє банкам-членам 
підтримувати свої ліквідні резерви на більш низькому рівні. Особливе 
місце в таких об’єднаннях належить банківським консорціумам. Кон-
сорціумне кредитування здійснюється з метою забезпечення гарантії 
повернення великих кредитів, зменшення рівня ризику при кредиту-
ванні проектів, які потребують значних капітальних вкладень. 

Банківський консорціум — це тимчасове об’єднання банків, які створю-
ються для координації дій при проведенні різного роду банківських опера-
цій або для кредитування однієї, але великої угоди.  

! ! 
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Банківський консорціум утворюється банками на паритетних за-
садах. На постійній основі консорціуми можуть створюватись для 
проведення операцій на валютних ринках або великомасштабних лі-
зингових чи факторингових операцій на ринках позичкових капіта-
лів. Банківські консорціуми можуть формуватися з метою об’єдна-
ння кредитних ресурсів, диверсифікації кредитного ризику, 
підтримання ліквідності балансу банку.  

Кількість учасників такого консорціуму не обмежується. Координує 
дії учасників головний банк (лідер), який представляє інтереси консорці-
уму, але діє в межах повноважень, які отримує від інших учасників кон-
сорціуму. За організацію консорціуму банк-лідер отримує спеціальну 
винагороду, крім процентів та комісійних, що покривають його витрати.  

Надання консорціального кредиту здійснюється на загальних пі-
дставах і принципах, що й інші види банківського кредиту, з дотри-
манням банками-учасниками економічних нормативів, що регулю-
ють їх діяльність.  

Кожний член консорціуму самостійно оцінює ефективність про-
екту і визначає умови участі в ньому або може пропонувати свій ва-
ріант здійснення кредитування проекту. Члени консорціуму несуть 
солідарну відповідальність перед позичальниками. Взаємовідносини 
між учасниками консорціуму та позичальниками регулюються кре-
дитним договором, який підписується всіма учасниками консорціу-
му та позичальником. Цей договір має містити такі основні статті:  

• перелік учасників консорціумної угоди; 
• сума та термін кредиту; 
• періодичність і порядок надання кредитів; 
• процентна ставка, порядок нарахування та сплати процентів; 
• умови дострокового погашення; 
• порядок компенсації позичальником можливого збільшення ва-

ртості проекту; 
• санкції за порушення умов договору; 
• підписи та печатки всіх учасників угоди; 
• інше. 
Після укладання кредитної угоди головний банк акумулює кошти 

банків-учасників і розпочинає кредитування позичальника. Кредит 
може надаватись таким чином:  

• за допомогою акумулювання кредитних ресурсів у визначеному 
банку; 

• шляхом гарантування загальної суми кредиту головним банком 
або групою банків, а кредитування здійснюється у міру виникнення 
потреби у позичці; 

• шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредит-
них ресурсів за рахунок залучення інших банків до участі у консор-
ціумній угоді.  



 90 

У разі настання строків погашення зобов’язань позичальник по-
вертає кредиторам не тільки суму позички та проценти за кредит, 
але й відшкодовує всі витрати по організації та здійсненню кредит-
них операцій. Повернення кредиту, сплата процентів і комісійних, 
які покривають витрати банків-учасників, здійснюються пропорцій-
но їх ролі та частці участі, передбачених консорціумною угодою.  

Деяку схожість з консорціальним кредитом має паралельний 
кредит. У такій угоді беруть участь два або більше банків, кожний з 
яких самостійно веде переговори з позичальником, а потім вони уз-
годжують між собою умови кредитування, щоб у підсумку укласти 
кредитні договори з позичальником на однакових умовах. Кожний 
банк самостійно надає позичальнику визначену частку кредиту. По-
вернення кредиту і сплата процентів здійснюються позичальником 
кожному банку-кредитору окремо.  

Формами консорціального кредиту також можуть бути спільні 
гарантії або поручительства банків за зобов’язанням сплатити борг. 
При цьому оформляється угода зі стягненням плати залежно від ви-
ду вимоги, строку та суми кредиту.  

д) Іпотечний кредит 

Іпотека — це особливий вид економічних відносин з приводу надання 
кредитів під заставу нерухомого майна. 

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у влас-
ності яких є об’єкти нерухомості або які мають поручителів, що на-
дають під заставу об’єкти нерухомості на користь позичальника. 
Предметом іпотеки при наданні кредиту можуть бути: жилі будинки, 
квартири, виробничі споруди, магазини, земельні ділянки і т. ін., що є 
власністю позичальника і не є об’єктом застави за іншою угодою. 

Характерною ознакою іпотечного кредиту є залишення застав-
ного майна у боржника. Боржник може експлуатувати об’єкти, що 
передані у заставу. Іпотека дає право кредитору переважного задо-
волення своїх вимог до боржника в межах суми зареєстрованої за-
стави. Також у процесі дії кредитної угоди кредитор має право і по-
винен перевіряти наявність, розмір, умови експлуатації об’єкта 
застави і т. д. 

До іпотеки банки вдаються, як правило, при великих розмірах 
кредиту, але частіше іпотечний кредит надається спеціалізованими 
іпотечними банками, фінансовими компаніями, земельними банка-
ми і т. д. Ресурси для надання іпотечного кредиту можуть надходити 
з двох джерел:  

• залучені ресурси комерційних банків; 
• кошти, отримані за рахунок реалізації іпотечних облігацій (за-

ставні листи). 

! 
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Іпотечні облігації — це довгострокові цінні папери, які еміту-
ються фінансовими і нефінансовими інститутами під забезпечення 
нерухомістю, і приносять твердий процент. У багатьох країнах іпо-
течні облігації є значною частиною ринку цінних паперів.  

Механізм надання іпотечного кредиту такий: позичальник звер-
тається до банку за кредитом під забезпечення нерухомості, землі. 
Банк вимагає від клієнта виписку з реєстру для того, щоб дізнатись 
про вартість застави і наявність чи відсутність інших заставних прав 
на неї. Такий реєстр, в якому фіксується інформація про власників 
майна, землі, зміни у власності, про видані та погашені іпотечні 
кредити, ведеться державними органами. Задоволення вимог креди-
торів відбувається у порядку черговості запису їх номерів у реєстрі. 
Тому банки заінтересовані бути першими в списку кредиторів. Та-
кож важливо правильно оцінити вартість застави, щоб за рахунок 
реалізації майна можна було б погасити заборгованість.  

Проблемами розвитку іпотечного кредитування українськими ба-
нками є: недостатня ресурсна база банків, що має в основі низький 
платоспроможний попит на нерухомість, відсутність у банків досвіду 
розміщення коштів на строки понад один рік, а також високий рівень 
інфляції. За оцінками спеціалістів банків, що займаються іпотечним 
кредитуванням, переважним кредитним періодом для клієнтів є тер-
мін до трьох років. Для банків великою проблемою ліквідності є роз-
рив між строками залучення короткострокових ресурсів і довгими 
строками розміщення ресурсів при іпотечному кредитуванні. 

е) Сільськогосподарський кредит 
Банківські кредити сільськогосподарським підприємствам на по-

точні потреби включають кредити на покриття сезонних витрат, а 
саме: заготівлю кормів, добрив, робочу силу та пальне, а також на 
купівлю тварин. Кредитами на сезонні витрати найчастіше корис-
туються сільськогосподарські підприємства, оскільки в них зрос-
тання витрат відбувається в один період року, а надходження дохо-
дів — в інший.  

Особливістю кредитування сільськогосподарських підприємств є те, що 
банки повинні кредитувати весь кругообіг коштів позичальника. Лише у 
цьому випадку може бути впевненість, що банківські кошти не будуть «за-
морожені» на якійсь стадії виробництва.  

Забезпеченням позичок можуть слугувати (крім звичайних видів 
майна) врожай та сільськогосподарська техніка.  

Потреба в кредиті визначається як різниця між запасами матеріа-
льних цінностей та виробничими витратами, які не перекриті вихо-
дом продукції, з однієї сторони, та власними оборотними коштами 
сільськогосподарського підприємства та кредиторською заборгова-
ністю, з іншої сторони.  

! 
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Короткострокове кредитування сільськогосподарських підпри-
ємств здійснюється, як правило, з використанням кредитної лінії, 
що відкривається на тривалий період (до одного року). Надання 
сільськогосподарського кредиту проводиться шляхом оплати з по-
зичкового рахунку розрахункових документів за товарно-матері-
альні цінності і послуги, що купують сільськогосподарські підпри-
ємства. Погашення кредиту відбувається з поточного рахунку 
сільськогосподарського підприємства в розмірах і строки, зазначені 
в кредитному договорі. Строки погашення позичок встановлюються 
на ті квартали, в яких вихід продукції за планом перевищує планові 
витрати та приріст залишків матеріальних цінностей. Ці квартали 
визначаються на основі розрахунку сільськогосподарського підпри-
ємства, в якому відображається потреба в короткострокових креди-
тах. Сільськогосподарським підприємствам, що мають фінансові 
ускладнення в результаті загибелі сільськогосподарських культур та 
тварин, а також недобору продукції через стихійні лиха, може нада-
ватися відстрочка погашення заборгованості.  

Сільськогосподарським підприємствам, які, крім виробничої дія-
льності, займаються ще й заготівельною, може надаватись авансовий 
кредит, тобто кредит готівкою для розрахунків з громадянами за 
куплену у них сільськогосподарську продукцію, а також для пок-
риття заготівельних витрат.  

Розмір авансового кредиту розраховується на кожний місяць або 
квартал, виходячи з одноденної потреби в готівкових грошах для ро-
зрахунків з громадянами, господарських витрат у готівковій формі, 
пов’язаних з веденням цих закупок та потреби в готівкових грошах 
у днях. Ця потреба залежить від умов ведення заготівель, віддалено-
сті заготівників від банку. Її розмір установлюється, як правило, в 
межах 1—7 днів.  

Розглянемо розрахунок авансового кредиту на жовтень (дані на-
ведені в тис. грн.).  

1. Прогнозований обсяг закупівель сільськогосподарської про-
дукції у населення, розрахунки за яку проводяться у готівковій фор-
мі, — 27. 

2. Витрати, пов’язані з веденням заготівель, оплачувані у готів-
ковій формі, — 3.  

3. Потреба в готівкових грошах у днях — 5.  
4. Розмір авансового кредиту:  

( )
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+
 тис. грн. 

Авансовий кредит надається у формі готівкових грошей на підс-
таві грошового чека. По мірі використання отриманих у банку гро-
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шей для розрахунків з громадянами авансовий кредит може віднов-
люватись. Для цього в банк подається реєстр квитанцій, виданих 
громадянам за здану сільськогосподарську продукцію, заява і гро-
шовий чек. Відновлення авансового кредиту проводиться в межах 
установленого розміру авансового кредиту.  

Крім того, сільськогосподарським підприємствам може надава-
тися кредит на оплату худоби та птиці, які вирощені в приватних 
господарствах на договірних умовах. Ці кредити також можуть ви-
даватися в готівковій формі або шляхом перерахування грошей на 
поточні рахунки майбутніх здавачів сільськогосподарської продук-
ції. Розмір кредиту визначається в процентах (як правило, це — 
50 % від суми укладених договорів).  

Надається цей кредит у вигляді грошових авансів на придбання 
інвентаря, матеріалів, засобів малої механізації, необхідних для ви-
робництва сільськогосподарської продукції на договірній основі.  

Погашається кредит у міру здачі громадянами сільськогосподар-
ської продукції.  

є) Контокорентний кредит 
Комерційні банки західних держав використовують таку фор-

му взаємовідносин з клієнтами, як контокорентний кредит. У 
СРСР ця форма кредитування використовувалась у 30-х роках, 
проте під час проведення кредитної реформи контокорентний 
кредит було відмінено. В умовах ринкової економіки з’явилася 
можливість застосовувати цю форму кредиту комерційними бан-
ками України.  

Контокорентний кредит — це кредит банку, що надається в на-
ціональній чи іноземній валюті у відповідності до потреб клієнтів 
може використовуватися в різних обсягах, які не повинні перевищу-
вати встановлений ліміт, що визначається, як правило, в межах 75 % 
середньомісячного обігу коштів по поточному рахунку позичальни-
ка за останні 6 місяців. Для отримання кредиту відкривається конто-
корентний рахунок, на якому щоденно відображаються всі платежі 
клієнта та надходження коштів на його адресу. Оскільки платежі та 
надходження, як правило, не збігаються у сумі, на рахунку виникає 
або дебетове, або кредитове сальдо. Дебетове сальдо свідчить про 
нестачу у клієнта власних коштів для забезпечення поточних плате-
жів, тому він повинен домовитися з банком про надання йому кон-
токорентного кредиту.  

Позичальник використовує контокорентний кредит у різному обсязі в 
залежності від свого фінансового стану. Він має застосовуватися тільки для 
фінансування обігових коштів або для підтримки поточного платіжного обо-
роту. Він не повинен використовуватись для фінансування інвестицій, це — 
функція довгострокового кредиту. 

! 
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Контокорентний кредит може надаватися в різних формах: готів-
кою, переказами, сплатою векселів, купівлею цінних паперів і т. д. 
Процес кредитування оформлюється кредитним договором. За кори-
стування контокорентним кредитом стягується плата, яка складаєть-
ся з процентів, що нараховуються на дебетові залишки контокорен-
тного рахунку, та комісійних платежів. Проценти за контокорентний 
кредит належать до найбільш високих у банківській практиці, оскі-
льки цей кредит пов’язаний з підвищеним ризиком для банку. Кон-
токорентний кредит, як правило, надається під забезпечення, проте 
клієнтам, що мають гарну репутацію, такий кредит може надаватися 
і без забезпечення. Розрахунки по контокорентному кредиту здійс-
нюються через певні проміжки часу. При цьому розраховується су-
ма використаного за певний період кредиту за існуючою у банку ме-
тодикою. Наприклад:  
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де Zn — проценти за розрахунковий період (n); k — сума креди-
ту; t — строк користування кредитом; p — розмір процентних ви-
плат. 

Деяку схожість з контокорентним рахунком має поточний раху-
нок з овердрафтом. Зазначений рахунок допускає тимчасове пере-
вищення суми списання коштів над їх залишком на рахунку, що сві-
дчить про залучення в оборот кредиту. Таке від’ємне сальдо на 
цьому рахунку називається овердрафтом, а його розмір визначається 
в договорі між банком і клієнтом. Наявність поточного рахунку з 
овердрафтом не виключає можливості відкриття клієнтом для про-
ведення окремих операцій додаткових позичкових рахунків. Тимча-
сове розширення контокорентного кредиту пов’язано для клієнта з 
більш високими комісійними платежами. Такі кредити надаються 
юридичним та фізичним особам з метою забезпечення їх обіговими 
коштами в окремі напружені періоди господарсько-фінансової дія-
льності, зумовлені різними строками реалізації продукції, сезонніс-
тю виробництва тощо. До таких позичальників належать кредито-
спроможні клієнти, які рентабельно працюють, додержуються пла-
тіжної дисципліни, не мають заборгованості по платежах до 
бюджету і виконують свої зобов’язання перед банком. Погашення 
даного кредиту здійснюється автоматично шляхом зарахування ко-
штів на поточний рахунок позичальника і закриття дебетового за-
лишку. 

ж) Лізинговий кредит 
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Лізинговий кредит — це вид економічних відносин між юридич-
ними особами при оренді майна, що супроводжуються укладанням 
лізингової угоди. 
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Лізинг є формою майнового кредиту.  

Об’єктом лізингу є рухоме (машини, обладнання, транспортні за-
соби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, спору-
ди, система телекомунікацій тощо) майно. Суб’єктами лізингу мо-
жуть бути лізингодавець (суб’єкт господарювання, що є власником 
об’єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб’єкт, що домо-
вляється з лізингодавцем щодо оренди про набуття права володіння 
та користування об’єктом лізингу у встановлених лізинговою уго-
дою межах), виробник (підприємство, організація та інші суб’єкти 
господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товар-
но-матеріальних цінностей).  

ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

1.  Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. 
Професійна діяльність на фондовому ринку.  

2.  Поняття та види цінних паперів.  
3.  Формування банківського портфеля цінних паперів та управ-

ління ним.  
4.  Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ри-

нку.  
5.  Ризики, властиві банківським інвестиціям.  
6.  Банки в ролі андеррайтерів.  

Література: 

1.  Закон України «Про банки і банківську діяльність». 
2.  Закон України «Про цінні папери». 
3.  Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука  
4.  Основы банковского дела / Под ред. А. М. Мороза. 
5.  Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. 
6.  Рынок ценных бумаг и его финансовые институты / Под ред. М. Д. Тар-

тановского. 
7.  Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові 

основи формування та функціонування.  

1. Місце та роль комерційних банків  
на ринку цінних паперів.  

Професійна діяльність на фондовому ринку 

Роль і місце комерційних банків на фондовому ринку неоднакові 
в різних країнах і залежать від законодавства та традицій ведення 
банківської справи. Так, у США, певною мірою і в Японії, операції 
банків з цінними паперами законодавчо обмежуються. Тому банки 
цих країн вимушені шукати опосередковані шляхи доступу на фон-
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довий ринок, а саме: через участь у капіталі спеціалізованих фінан-
сово-кредитних установ або шляхом співробітництва з ними. У 
США розвиток банківської системи проходив у жорстких регламен-
тованих обмеженнях. Були прийняті спеціальні закони: МАС 
FADEN, 1927 р., який обмежив географічний розвиток банківської 
мережі, та GLASS-STEAGALL, 1933 р., що встановив суворе держав-
не регулювання банківської діяльності. Законом було заборонено 
вкладати кошти в цінні папери і організовувати їх випуск. Таким 
чином, закон змусив банки розділити інвестиційну та банківську ді-
яльність. 

Якщо ж розглянути універсальну модель, то відповідно до неї 
банки можуть поєднувати банківські, інвестиційні та страхові 
операції. На практиці цим займаються у Німеччині, Франції, Ні-
дерландах, Швейцарії. Універсальна модель притаманна і комер-
ційним банкам України, в яких спостерігається тенденція до уні-
версалізації.  

Участь комерційних банків в інвестиційному бізнесі можна роз- 
глядати двояко. Позитивними сторонами в даному випадку можна 
вважати таке:  

1.  Допуск банків на фондовий ринок сприятиме конкуренції 
між його учасниками, що означає зменшення витрат емітентів та 
інвесторів. 

2.  Вкладення банком коштів у цінні папери диверсифікує його 
активи, що підвищує стабільність банку, а отже, і надійність збере-
ження коштів вкладників. 

3.  Взаємопроникнення банківського та промислового капіталу 
покращує потік інформації, посилює конкурентоздатність банків та 
виробничого сектора. Володіючи акціями підприємства, банки 
отримують доступ до депозитів, а також мають вплив на підприємс-
тво у поверненості кредитів.  

Однак можна навести й аргументи «проти» участі комерційних 
банків в інвестиційному бізнесі: 

1.  Операції з цінними паперами є більш ризикованим видом дія-
льності, ніж банківська справа.  

2.  Збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або 
невдалого їх розміщення при емісії цінних паперів можуть зашкоди-
ти інтересам банків, дестабілізувати банківську систему.  

3.  Наявність системи страхування депозитів зменшує самосвідо-
мість банкірів. 

4.  Поєднання банківського та інвестиційного бізнесу здатне спри-
чинити конфлікт інтересів між структурними підрозділами банку. 

5.  Занадто близькі відносини банку та підприємства внаслідок 
володіння банком пакетом акцій можуть спричинити ситуацію, коли 
в разі погіршення фінансового становища підприємства банк буде 
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продовжувати його кредитування, щоб запобігти збиткам від зни-
ження курсової вартості акцій.  

Запобігти конфлікту інтересів сторін може впровадження так званого 
принципу китайської стіни, який означає розмежування окремих підрозділів 
комерційного банку та запобігання обміну інформації між ними.  

Професійна діяльність на ринку цінних паперів — це підп-
риємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за до-
помогою цінних паперів й організаційного, інформаційного, техні-
чного та іншого обслуговування випуску обігу цінних паперів, що 
є, як правило, виключним або переважним видом діяльності. Про-
фесійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють юридичні і 
фізичні особи тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), 
що видаються в порядку, встановленому чинним законодавством і 
нормативними документами Державної комісії з цінних паперів і 
фондового ринку. 

Відповідно до чинного законодавства комерційні банки можуть 
здійснювати операції з цінними паперами у трьох напрямах: 

1.  Як емітенти цінних паперів (випуск акцій, облігацій, ощадних 
і депозитних сертифікатів, емісія банківських векселів). 

2.  Як інвестори (вкладання коштів банків у цінні папери). 
3.  Як посередники, що виконують операції з цінними паперами в 

інтересах та за дорученням своїх клієнтів (брокерські операції, ди-
лерські, довірчі, реєстраторські, депозитні, розрахунково-клірингові, 
консультаційні).  

Подану вище інформацію можна представити схематично: 

Операції комерційних банків з цінними паперами

емісійні інвестиційні посередницькі

акції
прості

привілейовані

облігації

ощадні і
депозитні

сертифікати

брокерські

дилерські

довірчі

реєстраторські

депозитарні

розрахунково-

клірингові

консультаційні

векселі
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Діяльністю по випуску цінних паперів визначається виконання 
торговцями цінних паперів за дорученням від імені та за рахунок 
емітента обов’язків по організації передплати на цінні папери або 
їх реалізації іншим способом. При цьому торговець може брати 
на себе зобов’язання викупити в емітента нереалізовані цінні па-
пери.  

Обігом цінних паперів називають укладання та виконання угод 
щодо цінних паперів, яке не пов’язане з їх випуском.  

Торгівля цінними паперами — це здійснення угод щодо цінних 
паперів, які передбачають оплату цінними паперами проти їх поста-
вки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за 
рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність), або від свого імені і 
за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерські чи 
комерційні операції).  

Іншим видом діяльності комерційного банку на ринку цінних па-
перів є депозитарна, тобто діяльність з надання послуг щодо збері-
гання цінних паперів та обліку прав власності на цінні папери, а та-
кож обслуговування угод з цінними паперами. Вона може 
здійснюватися юридичними особами, що одержали в установленому 
порядку дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ри-
нку на здійснення депозитарної діяльності. Порядок видачі дозволу 
комерційним банкам на здійснення депозитарної діяльності затвер-
джено Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 
08.05.98  № 57. 

Обслуговування обігу державних цінних паперів та депозита-
рна діяльність щодо державних цінних паперів здійснюється де-
позитарієм НБУ, який є складовою верхнього рівня Національної 
депозитарної системи України (Закон «Про Національну депози-
тарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів 
в Україні»).  

Депозитарій НБУ здійснює такі види депозитарної діяльності: 
1) зберігання та обслуговування обігу державних цінних паперів 

та операцій емітента щодо випущених ним державних цінних паперів; 
2) кліринг і розрахунки за угодами щодо державних цінних па-

перів. 
Власник цінних паперів чи особа, яка діє за його дорученням, що 

користуються послугами депозитарію зі зберігання цінних паперів 
та обліку прав власності на них, є його депонентами (клієнтами). 

Взаємовідносини між депозитарієм і депонентом регулюються догово-
ром, укладання якого не обумовлює перехід до депозитарію прав власності 
на цінні папери депонента.  

Депозитарна діяльність поділяється на такі види: 
1) відповідальне зберігання та облік прав власності на цінні папери; 

! 
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2) депозитарні операції з цінними паперами, тобто комплекс об-
лікових дій, результатом яких є зміна залишків на рахунку депо (де-
позитарного обліку); 

3) розрахунково-клірингові операції по угодах з цінними папе-
рами, які укладаються на фондових біржах або в електронних торго-
вельно-інформаційних мережах (ЕТІМ).  

Комерційні банки можуть здійснювати діяльність з управ- 
ління цінними паперами, тобто таку, що ведеться від свого імені 
за винагороду на підставі відповідного договору протягом тер-
міну, визначеного стосовно управління переданими у володін- 
ня цінними паперами, які належать на правах власності ін - 
шій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою 
третіх осіб.  

У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних 
паперів комерційні банки можуть надавати послуги, які безпо-
середньо сприяють укладанню цивільно-правових угод з цінни-
ми паперами на біржовому та позабіржовому ринках цінних па-
перів. 

2. Поняття та види цінних паперів 

Цінний папір — це грошовий документ, що засвідчує право во-
лодіння чи відносини позички, визначає взаємовідносини між осо-
бою, яка його випустила, та його власником і передбачає, як прави-
ло, виплату доходу у вигляді дивідендів чи процентів, а також 
можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих 
документів, іншим особам.  

Цінні папери розрізняються:  
• за характером розпорядження (іменні чи на пред’явника); 
• за формою виплати доходів (боргові та пайові).  
Боргові, як правило, є паперами з фіксованим доходом та зо-

бов’язанням повернення боргу у визначений час.  
Пайові цінні папери являють собою частку держателя у реальній 

власності і дають право на одержання частини прибутку та на участь 
в управлінні товариством.  

В Україні зараз випускаються та перебувають в обігу такі види 
цінних паперів: акції, облігації внутрішньої республіканської і міс-
цевої позик, облігації підприємств, казначейські зобов’язання, ощадні 
сертифікати, векселі.  

Комерційні банки України використовують емісію цінних папе-
рів при створенні банку задля розширення його операцій, а також 
при формуванні ресурсів для своїх активних операцій. За рахунок 
випуску простих та привілейованих акцій відбувається утворення 
капіталу комерційних банків, які мають статус акціонерного товари-
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ства. Власники простих акцій беруть участь в управлінні банком і 
поділяють з ним усі його доходи, збитки та ризики. Якщо комерцій-
ний банк не заробляє прибутку, власники простих акцій не отриму-
ють дивідендів; їм нічого не гарантується і у випадку ліквідації бан-
ку. Прості акції вільно купуються та продаються на вторинному 
ринку цінних паперів. 

Привілейовані акції дають право їх власникам на отримання фік-
сованого розміру дивідендів, який не залежить від отриманого бан-
ком прибутку. Власники привілейованих акцій не беруть участі в 
управлінні комерційним банком. 

Перший випуск акцій банку повинен складатися виключно із 
простих акцій. Реєстрація та продаж банком-емітентом першого ви-
пуску акцій звільняється від оподаткування на операції з цінними 
паперами. 

Усі випуски цінних паперів банками типу відкритого акціо-
нерного товариства, незалежно від розміру випуску та кількості 
інвесторів, підлягають державній реєстрації у Міністерстві фі-
нансів України. Таким чином підвищується відповідальність ба-
нків-емітентів перед покупцями цінних паперів та знижу- 
ється ризик, пов’язаний з фінансовими зловживаннями та махі-
націями.  

Процес випуску акцій містить такі етапи:  
1. Прийняття рішення про емісію. 
2. Випуск проспекту емісії, який готують спеціалісти банку. У 

проспекті визначаються вид акції, обсяг емісії, витрати на неї, три-
валість. Проспект емісії готується: при першій емісії — засновника-
ми банку, при наступних емісіях — Правлінням банку. Проспект 
емісії має надавати таку інформацію:  

а) характеристика емітента; 
б) органи управління банком та вищі посадові особи; 
в) опис ділової активності, діяльності емітента; 
г) інформація про емісію; 
д) фактори ризику. 
3. Затвердження проспекту емісії Правлінням банку та його пос-

відчення незалежною аудиторською компанією.  
4. Реєстрація проспекту емісії в Державній комісії з цінних па-

перів та фондового ринку.  
5. Публікація проспекту емісії в пресі.  
6. Розміщення цінних паперів. Відбувається такими способами: 
а) вільний продаж; 
б) капіталізація власних коштів;  
в) обмін акцій попереднього випуску. 
7. Реєстрація підсумків випуску. 
8. Публікація підсумків емісії у пресі.  
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Емісія акцій як форма створення та наповнення статутного фонду коме-
рційного банку регулюється Законами України «Про господарські товарист-
ва» (від 19.09.91) та «Про цінні папери та фондову біржу» (від 24.06.91).  

Випуск простих акцій дозволяє банку отримати додаткові кошти 
у безстрокове користування, збільшити капітал банку, що дає змогу 
нарощувати обсяг активних операцій. Якщо прибуток відсутній чи 
невеликий, то банк може не виплачувати дивіденди акціонерам. Од-
нак випуск простих акцій має й свої недоліки:  

1) є дорогим джерелом, оскільки дивіденди виплачуються з при-
бутку;  

2) розмір дивідендів, як правило, вищий за процент, що виплачу-
ється кредиторам банку.  

Випуск привілейованих акцій також має свої переваги і недоліки. 
Так, до позитивних сторін можна віднести:  

1.  Зростання капіталу, а отже й розширення спектра активних 
операцій. 

2.  Кошти отримуються у безстрокове користування.  
3.  Немає загрози дійсним акціонерам щодо зменшення контролю 

над банком.  
Та все ж випуск привілейованих акцій є дорогим джерелом, оскі-

льки дивіденди по них бувають вищими за дивіденди по простих ак-
ціях. Згідно з Базельськими рекомендаціями привілейовані акції на-
лежать до додаткового капіталу, а в Україні вони, перебуваючи в 
складі статутного капіталу, відносяться до основного капіталу.  

У деяких випадках, а особливо коли ціни на прості акції низькі, 
банки випускають конвертовані префакції, які через певний строк чи 
за певних умов можуть бути обмінені на прості акції.  

Якщо розглянути емісію банківських облігацій, то вона має такі 
самі вимоги, що й емісія акцій. Комерційним банкам суворо забо-
ронено випускати облігації для поповнення статутного капіталу та 
покриття збитків банку. Реалізація облігацій може здійснюватися 
шляхом їх продажу за договорами або обміну на раніше випущені 
облігації. 

На відміну від іпотеки, що забезпечується землею та нерухоміс-
тю, банківські облігації не мають реального забезпечення. Вони но-
сять середній та довгостроковий характер.  

Перевагами емісії облігацій можна вважати такі:  
1.  Вони дешевші, аніж емісія акцій, оскільки виплата процентів 

відноситься до складу витрат банку. 
2.  У порівнянні з простими акціями вони не загрожують існую-

чим акціонерам у частині зменшення контролю над банком.  
3.  У порівнянні з депозитними сертифікатами строк погашення 

їх чітко визначений, а це зручно для прогнозування ресурсів банку.  

! 
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Проте випуск облігацій має й свої недоліки: 
1.  Платежі фіксовані і можуть припасти на несприятливий для 

банку період. 
2.  Мають обмежений строк порівняно з акціями.  
3.  Треба створювати резерв для сплати процентів і погашення 

облігацій. 
Поширеною формою строкових вкладів є ощадні і депозит- 

ні сертифікати — цінні папери, які засвідчують факт депону-
вання в банку грошових коштів і право держателя цінних папе-
рів отримати після встановленого терміну суму вкладу та про-
центи.  

Можна виділити такі види сертифікатів:  
• за способом випуску: 

а) разові, 
б) серійні; 

• за можливістю обігу: 
а) іменні, 
б) на пред’явника; 

• за строками обігу: 
а) термінові, 
б) до запитання; 

• за умовами виплати процентів: 
а) в день погашення; 
б) з регулярним погашенням протягом розрахункового періоду. 

Доречно зазначити, що для ощадних сертифікатів характерні такі 
реквізити: 

1.  Найменування цінного папера. 
2.  Назва банку-емітента, його місцезнаходження, № цінного 

папера. 
3.  Дата випуску. 
4.  Сума депозиту. 
5.  Строк вилучення вкладу.  
6.  Для іменного сертифіката — ім’я держателя. 
7.  Підпис керівника банку чи іншої уповноваженої особи.  
8.  Печатка банку.  
Ощадний сертифікат має певні переваги перед строковим вкла-

дом, адже тут існує можливість передачі третій особі, і клієнт отри-
мує винагороду, якої б він був позбавлений в разі дострокового ви-
лучення депозиту.  

Щодо депозитних сертифікатів, то вони, як і облігації, є борго-
вими зобов’язаннями. Можуть випускатися банками будь-якої орга-
нізаційної форми.  

В Україні сертифікати — це іменні цінні папери.  ! 
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3. Формування банківського портфеля  
цінних паперів та управління ним 

Термін «інвестиції» має багато тлумачень. Зупинимось на одно-
му з них. 

Інвестиція — це господарська операція, яка передбачає придбан-
ня основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та 
цінних паперів в обмін на кошти чи майно. Законодавчо інвестиції 
поділяються на капітальні та фінансові, інвестиції під реінвестиції. 

У банківській практиці інвестиційні операції означають вкладен-
ня коштів у цінні папери. Інвестиції певним чином відрізняються від 
позичок:  

1.  Позичка припускає використання коштів протягом відносно 
короткого проміжку часу з умовою повернення її або її еквівалента. 
Інвестування передбачає вкладання грошей з метою забезпечення 
надходження коштів протягом порівняно тривалого часу до того, як 
вкладені кошти повернуться до власника.  

2.  При банківському кредитуванні ініціатором угоди, як правило, 
виступає боржник, а при інвестуванні — банк, який намагається ку-
пити активи на ринку.  

3.  При кредитуванні банк часто є єдиним чи одним з небага-
тьох кредиторів, тоді як при інвестуванні він є одним з багатьох 
інвесторів.  

4.  Кредитування пов’язане з особистими відносинами банку з 
позичальником, а інвестування є знеособленою діяльністю.  

Проте між кредитними та інвестиційними операціями існує тіс-
ний зв’язок:  

• зазначені операції найбільш прибуткові, а значить — найбільш 
ризиковані; 

• банки зобов’язані підтримувати оптимальну структуру своїх 
активів і залежно від економічної ситуації змінювати її на користь 
кредитів або на користь інвестицій. 

До основних цілей інвестицій належать:  
а) дохідність вкладень; 
б) безпека вкладень; 
в) ризик інвестицій; 
г) ліквідність вкладених коштів. 
Жоден цінний папір не відповідає всім зазначеним цілям. У 

процесі управління портфелем цінних паперів банк може досягти 
компромісу між інвестиційними цілями або ж робити акцент на як-
ійсь з них. 

Портфелем цінних паперів називаються вкладення банків у цінні папе-
ри, які управляються як одне ціле. 
! 
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На практиці виділяють цілий ряд інвестиційних портфелів, хара-
ктеристику яких подано у таблиці: 

 

Стратегія Коротка характеристика 

Політика коротко-
строкового акцепту 

Є найбільш обережним методом. Інвестиційний портфель 
банку повністю формується з короткострокових цінних па-
перів (2—3 роки). Це підвищує банківську ліквідність. По-
літика доцільна в період зростання процентних ставок. До-
хідність тут не розглядається як пріоритетна ціль 

Політика «сходів» 
(політика рівно- 
мірного розподілу 
коштів) 

Дозволяє зменшувати коливання в доходах від цінних па-
перів і, хоча не приносить великих доходів, гарантує відсут-
ність значних втрат 

Політика довгостро-
кового акцепту 

Є протилежністю політиці короткострокового акцепту. 
Прийнятна в період падіння ринкових норм процента. На 
практиці є відкритою переважно великим банкам, які ма-
ють доступ до ліквідних коштів 

Політика процент-
них очікувань (кон- 
цепція переклю-
чення) 

За своїм характером агресивна. Її здійснення пов’язане з 
прогнозуванням динаміки процентних ставок і спекуля- 
цією на цих змінах 

Політика «штанги» Є найбільш прийнятною для комерційних банків. Полягає 
в урівноваженні дохідності довгострокових ліквідних інве-
стицій ліквідними короткостроковими вкладеннями. До-
зволяє, за бажанням інвестора, переводити акцепт на різні 
інвестиційні цілі чи балансувати між цими цілями 

4. Посередницькі операції комерційних  
банків на фондовому ринку 

Комерційні банки можуть надавати послуги фінансового броке-
ра, депозитарія, незалежного реєстратора, гаранта, а також довірчі, 
розрахунково-клірингові, консалтингові послуги. Часто всі ці послу-
ги надаються в комплексі, за що банк отримує винагороду у вигляді 
комісії. Комісійні встановлюються в процентному відношенні до 
суми угоди. Окрім комісійної винагороди, банк може стягувати пла-
ту за обслуговування.  

Розглянемо банк як фінансового брокера. Банки виконують посе-
редницькі функції з операціями по цінних паперах за рахунок і за 
дорученням клієнта. Але якщо дилер діє від свого імені і купує цінні 
папери, то брокер діє від імені і за рахунок свого клієнта. Брокерські 
операції можуть здійснюватися на підставі договору комісії і дого-
вору-доручення.  

Брокерські операції за договором комісії здійснюються за раху-
нок клієнта, але від свого імені. Це називається комісійною угодою. 
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Дана угода може мати такі варіанти: проста комісія і комісія за учас-
тю банку. 

При простій комісії укладаються два види договорів:  
а) комісійний договір між банком (комісіонером) і клієнтом (ко-

мітентом); 
б) договір між комісіонером і третьою стороною угоди. 
Перед укладанням комісійної угоди на купівлю комітент перера-

ховує на свій поточний рахунок відповідні кошти, а перед укладан-
ням угоди на продаж блокує на рахунку депо представлені для реа-
лізації цінні папери.  

При комісії за участю банку останній продає цінні папери зі сво-
го портфеля або купує у клієнта цінні папери за рахунок власних ре-
сурсів з їх подальшим продажем.  

Брокерські операції на підставі договору-доручення передбача-
ють доручення клієнта банку купити чи продати цінні папери від 
свого імені і за рахунок клієнта. Банк може придбати цінні папери 
як у перших осіб, так і зі свого портфеля.  

Крім того, довірчі послуги банків у сфері інвестиційних паперів мо-
жуть полягати в управлінні портфелем в інтересах довірителя. Плата за 
ці послуги буває фіксованою чи може встановлюватися у процентному 
відношенні до отриманого доходу. При довірчій послузі клієнт залиша-
ється власником майна, передаючи його в розпорядження банку чи 
трастовій компанії на строк, визначений дорученням. 

Послуги незалежних реєстраторів включають цілий комплекс: на-
приклад, поіменний облік акціонерів, ведення реєстру держателів цін-
них паперів, заміна сертифікатів при зміні власника цінного папера, 
інформування акціонерів про діяльність акціонерного товариства тощо. 

Розрахунково-клірингові послуги полягають у тому, що банки ве-
дуть рахунки учасників фондового ринку і забезпечують розрахунки 
за угодами.  

Депозитарні послуги передбачають зберігання цінних паперів 
клієнтів.  

Консалтингові послуги мають на меті аналіз фондового ринку, 
розробку документації для емісії цінних паперів, оцінку стану інвес-
тиційного портфеля клієнта, розробку інвестиційних стратегій для 
клієнтів.  

5. Ризики, властиві банківським інвестиціям 

Інвестиційні операції, як і кредитні, приносять основну частину 
доходів банку, а також підлягають ризикам. Банківським інвестиці-
ям властиві такі ризики:  

1.  Кредитний ризик. Пов’язаний з імовірністю того, що фінансо-
ві можливості емітента знизяться настільки, що він виявиться не-
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спроможним виконати свої зобов’язання щодо сплати основного бо-
ргу та доходів по цінних паперах.  

2.  Ринковий ризик. Випливає з того, що за непередбачуваних об-
ставин на ринку цінних паперів або в економіці привабливість цін-
них паперів як об’єкта грошових вкладень може бути частково втра-
чена, внаслідок чого їх продаж стане можливим лише за умови 
великої знижки.  

3.  Процентний ризик. Пов’язаний з тим, що зростання чи зни-
ження процентних ставок негативно вплине на різницю між процент-
ними доходами і процентними витратами. Наприклад, зростання 
процентних ставок веде до зниження ринкової ціни раніше емітова-
них зобов’язань.  

4.  Інфляційний ризик. Імовірність того, що ціни на товари і пос-
луги, що придбаваються банком, збільшаться або вартість активів 
банку буде зведена до нуля через зростання цін.  

Основним методом зменшення ризику втрат є диверсифікація 
вкладень, коли капітал розподіляється між великою кількістю цінних 
паперів. При цьому цінні папери купуються різних видів, різних якос-
тей, з різними термінами погашення. За допомогою диверсифікації 
неможливо повністю позбавитися ризику, але можна його зменшити. 

6. Банки в ролі андеррайтерів 

Однією з функцій банків, які займаються інвестиційною діяльні-
стю, є участь у надписуванні цінних паперів. Специфіка цього виду 
діяльності полягає в тому, що її можна віднести як до посередниць-
ких, так і до інвестиційних послуг.  

Андеррайтинг (передплата) — діяльність, що пов’язана з роз-
міщенням цінних паперів нового випуску серед інвесторів. Банки 
можуть виступати тут як у ролі консультанта, так і гаранта (андер-
райтера). 

Функція консультанта передбачає розробку з клієнтом бізнес-
плану, в якому визначаються необхідна для проекту сума інвести-
цій, види, строки розміщення та вартість цінних паперів, які необхі-
дно випустити; розраховується термін емісії (оптимальний для рин-
ку); вибирається ринковий сегмент для розміщення цінних паперів; 
відбувається підготовка документів та здійснюється процедура дер-
жавної реєстрації нового випуску.  

Сутність функції андеррайтера полягає у такому. Банк у даному 
випадку виступає як принципал, тобто особа, якій надаються повно-
важення, або як агент. Банк дає емітенту зобов’язання викупити весь 
випуск цінних паперів за зниженою ціною. Потім він розміщує цінні 
папери та отримує дохід на різниці. Однак якщо банк не розміщує 
цінні папери, то він несе збитки.  
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Банк-агент не гарантує розміщення цінних паперів, а лише зо-
бов’язується докласти всіх зусиль для їх продажу в межах певного 
терміну. Також він не дає жодних гарантій. У разі неспроможності 
розмістити цінні папери угода анулюється або ж установлюється 
сума комісії за кожен реалізований цінний папір. Розмір комісії ви-
значається пропорційно зниженню рейтингу та зменшенню суми 
угоди. Також ризик може зростати і в міру збільшення суми угоди. 
Тоді банки розподіляють зобов’язання між кількома фінансово-
кредитними інститутами.  

Якщо сума емісії перевищуватиме 5% капіталу андеррайтера, то 
утворюється емісійний синдикат. Для комерційних банків дуже не-
безпечним є ризик репутації. Особливо це стосується спеціалізова-
них банків, оскільки невдача в розміщенні може відвернути від бан-
ку потенційних клієнтів.  

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 

1.  Поняття та види банківських інвестицій.  
2.  Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвести-

ційному процесі.  
3.  Проектне фінансування інвестиційних проектів.  

Література: 

1.  Закон України «Про інвестиції».  

2.  Закон України «Про цінні папери і фондову біржу». 

3.  Закон України «Про банки і банківську діяльність». 

4.  Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 

5.  Банковское дело / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. 

6.  Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза.  

1. Поняття та види банківських інвестицій 

Як уже зазначалося, з точки зору макроекономіки, інвестиції — 
це новостворена вартість. А ще можна сказати, що інвестиції — 
це витрати на виробництво та нагромадження запасів виробницт-
ва, або ж сукупність витрат, які реалізуються в формі довго-
строкових вкладень капіталу в промисловість, сільське госпо-
дарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного 
господарства. 

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 
18.09.91 існує таке тлумачення терміна інвестиції: «Це всі види най-
новіших і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
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підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої ство-
рюються прибуток або досягається соціальний ефект». 

До об’єктів інвестування Законом «Про інвестиційну діяльність» 
віднесено: грошові кошти; рухоме і нерухоме майно; майнові права; 
інтелектуальні цінності або вкладання в цінні папери з метою отри-
мання доходу; вкладання в довгострокові цінні папери.  

Законодавчо інвестиції поділяються на: 
1.  капітальні (придбання будівель, споруд, інших об’єктів неру-

хомості, інших основних фондів та нематеріальних активів); 
2.  фінансові (придбання корпоративних прав, цінних паперів, де-

ривативів та інших фінансових інструментів). У свою чергу, фінан-
сові інвестиції розрізняються як: 

а) прямі інвестиції — передбачає внесення коштів чи майна до 
статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, 
емітовані такою юридичною особою; 

б) портфельні інвестиції — придбання цінних паперів та інших 
фінансових активів за кошти на біржовому ринку; 

3.  інвестиції під реінвестиції — здійснення капітальних чи фі-
нансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвести-
ційних операцій.  

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у 
додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифі-
кації, доходу та ліквідності.  

Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за 
двома напрямами: 

1) за допомогою механізмів фондового ринку; 
2) за допомогою механізмів середнього та довгострокового кре-

дитування. 
Комерційні банки повинні в своїй інвестиційній діяльності мати 

тісний контакт з підприємствами. У випадку створення нового підп-
риємства заснування його можливе за допомогою банківського капі-
талу як в рамках фінансово-промислових груп, так і поза ними. Фі-
нансово-промисловими групами вважаються ті організації та 
структури, які утворюються шляхом об’єднання промислового і фі-
нансового капіталів.  

В Україні банкам заборонено виступати в ролі головного підприємства 
відповідно до Закону «Про фінансово-промислові групи».  

Активну участь банк може брати у санації підприємства: він дає 
кошти підприємству, натомість одержує його цінні папери. Також 
можлива і передача державної частки капіталів підприємства в дові-
рче управління банку, замість чого банк зобов’язується інвестувати 
певну суму коштів у це підприємство.  

! 
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2. Довгострокове кредитування як форма  
участі банку в інвестиційному процесі 

За допомогою механізмів середнього та довгострокового креди-
тування банк може брати участь в інвестиційному процесі. Довго-
строкові кредити банку є однією з найпоширеніших форм цієї участі. 
На відміну від засновницьких операцій, використання банківського 
кредиту стимулює споживачів інвестицій ефективніше використо-
вувати кошти, щоб забезпечити погашення кредиту та процент за 
користування ним.  

Призначення довгострокового кредитування полягає у впро-
вадженні прямих інвестиційних заходів, реалізації витрат на прид-
бання елементів основного капіталу.  

Щодо об’єктів довгострокового кредитування, то ними можуть 
бути:  

1)  будівництво нових підприємств; 
2)  реконструкція, технічне переозброєння і розширення підпри-

ємств; 
3)  організація випуску нової продукції;  
4)  придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних цін-

ностей та інших об’єктів власності; 
5)  здійснення екологічних заходів.  
Основним джерелом ресурсів у даних випадках можуть висту-

пати власні кошти банку, державні кошти, а також залучені банком 
ресурси.  

У процесі надання довгострокового кредиту потенційний пози-
чальник, окрім стандартного переліку документів, має подати за уз-
годженням з установою банку такі матеріали:  

1.  Проектно-кошторисну документацію. 
2.  Основні техніко-економічні показники проекту. 
3.  Контракт на будівництво.  
4.  Документи на право землекористування.  
5.  Позитивне рішення екологічної експертизи. 
6.  План технічного переозброєння.  
На підставі поданих документів в установі банку проводиться 

комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника, а також по-
передня інженерно-економічна експертиза проекту. Фахівці банку 
визначають доцільність надання кредиту та його економічну ефек-
тивність.  

Довгострокове кредитування базується на таких принципах:  
а) довгостроковість; 
б) платність; 
в) поверненість;  
г) цільове використання. 

! 
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Спеціалісти банку вирішують проблему потреби у довгостро-
ковому кредитуванні шляхом визначення повної вартості витрат 
на впровадження заходів за умови, що кредит є єдиним джере-
лом фінансування проекту, або ж різниці між вартістю цих ви-
трат і власними коштами позичальника, якщо існують інші дже-
рела фінансування проекту. Видача довгострокового кредиту 
може здійснюватися одночасно або поетапно (в міру виконання 
будівельно-монтажних робіт, придбання товарно-матеріальних 
цінностей тощо). Процентна ставка за кредит обумовлюється з 
урахуванням терміну позички, рівня ризику, кредитної історії 
клієнтів.  

Загальний термін користування кредитом складається з норматив-
ного часу здійснення витрат і часу, протягом якого цей кредит пове-
ртається банку.  

В Україні обсяги державного кредитування, напрями, а також 
об’єкти кредитування визначаються державною програмою еко-
номічного та соціального розвитку країни. Рішення про надання 
кредиту за рахунок державних коштів, а також розмір процент-
ної ставки визначаються Національним банком України, Мініс-
терством фінансів, Міністерством економіки. Потім НБУ укла-
дає кредитну угоду з комерційним банком, а той, у свою чергу, — 
з клієнтом.  

Щодо контролю за цільовим використанням державного кредиту, 
то його здійснює НБУ, а контроль за своєчасним поверненням кош-
тів до бюджету — Міністерство фінансів або Головне управління 
Державного казначейства України.  

3. Проектне фінансування  
інвестиційних проектів 

Проектне фінансування — це таке фінансування інвестиційних 
проектів, коли основним забезпеченням наданих коштів є сам про-
ект, тобто доходи, які в майбутньому отримає підприємство, що 
здійснює будівництво чи реконструкцію.  

Інакше кажучи, проектне фінансування — це таке фінансування, 
яке ґрунтується на життєздатності самого проекту без урахування 
платоспроможності його учасників та їх гарантій.  

При проектному фінансуванні джерелом погашення заборгова-
ності виступають грошові потоки, які генеруються в результаті реа-
лізації проекту. Для прийняття рішення про таке фінансування вису-
вається вимога участі у проекті значної частки власних коштів 
замовника.  

Типи проектного фінансування можна розглянути за допомогою 
такої таблиці: 
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Тип проектного фінансування Опис 

Без будь-якого регресу на пози-
чальника 

Банк-кредитор приймає на себе весь ризик, 
оцінюючи лише ймовірні доходи від проекту  

Без регресу на позичальника в 
період, що слідує за впроваджен-
ням проекту в експлуатацію 

Підрядники гарантують оплату, дотримання 
кошторисної вартості проекту і за певних 
умов відшкодовують збитки, пов’язані із за-
тримкою введення об’єкта в експлуатацію 

З повним регресом на позичаль-
ника 

Кредитор не приймає на себе ризики, а надає 
кошти під гарантію організаторів проекту 

 
Проектне фінансування може використовуватись у таких випадках:  
• надання коштів для фінансування проектів, що виконують дер-

жавні замовлення; 
• надання коштів у формі експортного кредиту; 
• надання коштів для невеликих проектів, чутливих навіть до не-

великого збільшення витрат, які неможливо передбачити початко-
вими розрахунками.  

ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

1.  Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньо-
економічних договорах. 

2.  Кредитування експортно-імпортних операцій. 
3.  Посередництво комерційних банків при операціях з інозем-

ною валютою. 

Література: 

1.  Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».  

2.  Постанова Кабінету Міністрів і НБУ «Про типові платіжні умови зовні-

шньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних засте-

режень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбача-

ють розрахунки в іноземній валюті». 

3.  Постанова НБУ «Про встановлення тимчасового порядку кредитування в 

іноземній валюті» від 20.11.98  № 489. 

4.  Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів, розроблені 

Міжнародною Торговою Палатою у 1993 р.  № 500. 

5.  Уніфіковані правила для договірних гарантій, розроблені Міжнародною 

Торговою Палатою в 1992 р. в Парижі. 

6.  Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 

7.  Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. 

8.  Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. 
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1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті  
по зовнішньоекономічних договорах 

Згідно з чинним законодавством міжнародні розрахунки, пов’язані з 
експортом та імпортом товарів, наданням послуг, іншими комерційни-
ми угодами, здійснюються резидентами України лише через уповно-
важені банки. Міжнародні розрахунки за комерційними угодами вико-
нуються банками, як правило, у вільно конвертованій валюті. 

Уповноважені банки здійснюють міжнародні розрахунки у фор-
мах документарного акредитива, банківського переказу та ін. Мож-
ливість використання тих або інших форм розрахунків може визна-
чатися міждержавними угодами, встановлюватися в міжбанківських 
кореспондентських угодах з іноземними банками. Залежно від стану 
платіжного балансу України НБУ може коригувати форми розраху-
нків з окремими країнами. Вибір конкретної іноземної валюти і фо-
рми розрахунків визначаються за погодженням сторін і фіксуються 
в умовах контракту. 

Зовнішньоекономічний контракт — це матеріально оформлена 
угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та 
їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлено законом або 
міжнародним договором країни, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення їх взаємних прав і обов’язків у зовнішньоеконо-
мічній діяльності. 

До умов, які повинні бути передбачені в контракті, належать, зокрема: 
1)  умови поставки товарів відповідно до міжнародних правил; 
2)  ціна та загальна вартість контракту (визначаються ціна оди-

ниці виміру товару і загальна вартість товарів за контрактом та ва-
люта платежу). 

Валюта ціни — це валюта, в якій встановлюється ціна контракту, а ва-
люта платежу — це валюта, в якій здійснюється платіж. Валюта ціни не 
обов’язково повинна збігатись з валютою платежу. В останньому випадку в 
контракті обумовлюється курс переведення однієї валюти в іншу. 

Встановлення валютних курсів називається котируванням валю-
ти. Воно буває двох видів: 

• пряме (визначає кількість національної валюти за одиницю іно-
земної); 

• непряме (зворотнє) (визначає кількість іноземної валюти, що 
виражається в одиницях національної валюти). 

Співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих 
валют до третьої валюти, називається крос-курс; 

3) умови платежів, тобто спосіб, порядок і строки фінансових ро-
зрахунків і гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зо-
бов’язань. 

! 
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Здійснення розрахунків в іноземній валюті регулюється Законом 
України від 23.09.94 «Про порядок здійснення розрахунків в інозем-
ній валюті». Цим Законом передбачено такі положення: 

1.  Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню 
на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати 
заборгованостей, зазначені в контракті, але не пізніше 90 календарних 
днів з дати митного оформлення продукції, що експортується. Пере-
вищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ. 

2.  Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах від-
строчення поставки в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 кален-
дарних днів з моменту здійснення авансового платежу, або виставлен-
ня векселя на користь постачальника продукції, що імпортується, 
потребує індивідуальної ліцензії НБУ. При застосуванні розрахунків 
щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акреди-
тива термін, який передбачений вище (90 днів), діє з моменту здійс-
нення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. 

3.  Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені 
банки, для забезпечення виконання зобов’язань перед нерезидентами 
повинні здійснювати перерахування таких сум протягом 5 робочих 
днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів. 

4.  Порушення резидентами термінів, передбачених у пунктах 1 і 2, 
тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у роз-
мірі 0,3% від суми неодержаної виручки в іноземній валюті, перера-
хованої в грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на 
день виникнення заборгованості. 

5.  У разі порушення резидентами термінів, передбачених у пун-
кті 3, придбана валюта продається уповноваженими банками протя-
гом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. 
При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою 
операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету. 
Негативна курсова різниця відноситься на результати господарської 
діяльності резидента. 

6.  У випадку перевищення строків, зазначених у пунктах 1 і 2, в 
разі виконання резидентами договорів виробничої кооперації, кон-
сигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних 
виробів і товарів спеціального призначення НБУ може надавати ін-
дивідуальні ліцензії. 

Форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. 
1. Банківський переказ — це доручення клієнта банку перераху-

вати грошові кошти на користь іншої особи. У міжнародних розра-
хунках банк здійснює переказ коштів за допомогою свого банку-
кореспондента. Бажано, щоб цей банк-кореспондент знаходився в 
країні, де отримуються кошти. У зовнішньоекономічних розрахун-
ках банківський переказ використовується, зокрема, для оплати: 
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• боргових зобов’язань по раніше одержаних кредитах, авансо-
вих платежах; 

• рекламацій за поставку неякісної продукції; 
• авансових платежів; 
• розрахунків нетоварного характеру (наприклад, аліментів зі 

США). 
Схема розрахунків шляхом банківських переказів мало чим від-

різняється від розрахунків платіжними дорученнями у внутрішньо-
господарському обороті. Експортер пересилає імпортеру документи, 
передбачені контрактом. Імпортер виписує доручення своєму банку 
перерахувати кошти на рахунок експортера (постачальника). Розра-
хунки банківським переказом більш вигідні для покупця, але вони 
не захищають інтереси експортера. 

2. Розрахунки по відкритому рахунку полягають у продажу това-
рів у кредит, при цьому в експортера немає гарантій одержання пла-
тежу від імпортера. Тому такі розрахунки застосовуються тоді, коли 
існують регулярні і стабільні ділові відносини між покупцем і вироб-
ником (наприклад, асоційованими членами транснаціональних кор-
порацій) і немає законодавчих обмежень. 

Розрахунки по відкритому рахунку передбачають, що експортер 
відвантажує на адресу покупця товар, надсилає йому відповідні доку-
менти та записує суму у дебет рахунку покупця. Цей рахунок відкрива-
ється не в банку, а ведеться підприємством-постачальником. Імпортер 
повинен оплатити одержані товари протягом заздалегідь обумовлено-
го строку, причому він розпоряджається товарами на свій розсуд. 

3. Інкасо означає операції, здійснювані банками на підставі одер-
жаних інструкцій з документами з метою: 

1)  одержання акцепту або платежу залежно від угоди; 
2)  видачі комерційних документів проти акцепту або проти платежу; 
3)  видачі документів на інших умовах. 
Документи, за якими здійснюються операції по інкасо, бувають 

такими: 
• фінансові — документи, по яких здійснюються розрахунки за 

контрактом (переказні векселі, чеки, платіжні розписки або інші до-
кументи); 

• комерційні — документи, що надають право власності на товар 
і супроводжують його (відвантажувальні документи, документи на 
право власності). 

Існує два види інкасо: 
1)  чисте (означає інкасо фінансових документів, що не супрово-

джуються комерційними документами); 
2)  документарне (означає інкасо фінансових документів, що су-

проводжуються комерційними документами, або інкасо лише 
останніх документів).  
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У зовнішньоекономічній діяльності в основному використовують 
документарне інкасо, бо воно краще захищає інтереси постачальни-
ка. Постачальник має бути впевнений, що комерційні документи по-
траплять до покупця лише після оплати продукції. 

Існує два різновиди документарного інкасо: 
1)  документи проти платежу; 
2)  документи проти акцепту. 
Техніка розрахунків у цих двох різновидах багато в чому схожа. 

Розрахунки починаються в банку експортера. Однак у першому ви-
падку експортер здає своєму банку разом з товарними документами 
інкасове доручення, яке банком експортера пересилається через 
банк імпортера покупцеві, а той виписує на його підставі платіжне 
доручення і через свій банк проводить платіж. 

У другому випадку експортер разом з товарними документами 
здає своєму банку переказний вексель (тратту). Ці документи пе-
ресилаються банку імпортера. Імпортер акцептує вексель і через 
свій банк повертає банку експортера. Той обліковує вексель і на-
дає своєму клієнтові обліковий кредит до закінчення строку по-
гашення векселя. При настанні строку погашення векселя імпор-
тер здійснює платіж через свій банк банку експортера. Оскільки 
переказний вексель не виключає ризик неплатежу при настанні 
строку погашення векселя, банк імпортера може вживати заходи 
щодо захисту своїх інтересів. Це робиться таким чином: товари, 
призначені для отримання імпортером, затримуються в місці ви-
вантаження до строку погашення векселя. Після оплати векселя 
банк імпортера віддає клієнту документи, необхідні для отриман-
ня вантажа. 

4. Акредитив являє собою угоду, відмежовану від договору купі-
влі-продажу або іншого контракту, на якому він може базуватися. 

Застосування акредитивів у міжнародних розрахунках регулю- 
ється Уніфікованими правилами і звичаями для документарних ак-
редитивів, які розроблені Міжнародною Торговою Палатою і за-
тверджені в 1993 р. Ці Уніфіковані правила визначають документар-
ний акредитив як угоду, згідно з якою банк, що діє на прохання та 
на підставі інструкції свого клієнта, повинен зробити платіж третій 
особі або за наказом клієнта сплатити чи акцептувати, чи негоцію-
вати (тобто купити чи взяти на облік) тратти проти передбачених 
документів, якщо було додержано всіх умов акредитива. 

Інакше кажучи, документарний акредитив — це грошове зобов’язання 
банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта-імпортера на 
користь експортера.  

Банк, який видає зобов’язання, повинен виконати платіж експор-
теру або забезпечити здійснення платежу іншим банком. Коли банк 

! 
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виставляє акредитив, він надає гарантію платежу від імені свого клі-
єнта. Тому банк погоджується на виставлення акредитива тільки у 
випадку, коли він довіряє своєму клієнту. 

Залежно від ступеня забезпечення платежу для продавця доку-
ментарні акредитиви поділяються на: 

1)  непідтверджені; 
2)  підтверджені; 
3)  безвідзивні; 
4)  відзивні. 
У зовнішній торгівлі доцільно застосовувати тільки безвідзивні 

акредитиви, оскільки безвідзивний акредитив може бути змінений 
чи відмінений тільки після отримання згоди всіх сторін цього акре-
дитива. 

Відзивний акредитив дозволяє іноземному покупцеві, навіть піс-
ля відвантаження товарів, змінити чи відмінити цей акредитив без 
попереднього повідомлення експортера. 

Непідтверджений акредитив означає, що банк експортера об-
межується тільки повідомленням експортера про відкриття акреди-
тива і платить тільки в тому випадку, якщо банк імпортера перера-
хує йому відповідну суму. 

Підтверджений акредитив — це зобов’язання двох банків (один 
з яких, як правило, знаходиться в країні експортера, а інший — у 
країні покупця). 

Схема розрахунків за допомогою акредитива така. 
Після укладення контракту, в якому передбачена акредитивна 

форма розрахунків, імпортер звертається до свого банку з прохан-
ням виставити акредитив на експортера. Банк виставляє акредитив і 
тим самим гарантує платіж експортеру за умови, що будуть дотри-
мані умови акредитива. Банк імпортера просить банк експортера по-
відомити останнього про виставлення акредитива. Банк експортера 
слідкує за дотриманням умов акредитива (зазначених банком імпор-
тера). При цьому банк експортера не приймає на себе жодних зо-
бов’язань щодо гарантії платежу за акредитивом. Цю гарантію надає 
тільки банк імпортера. 

Банк імпортера може попросити банк експортера додати до вже 
існуючого підтвердження своє підтвердження акредитива. Підтвер-
дження акредитива банком експортера буде означати, що банк екс-
портера також стає гарантом платежу за акредитивом при дотри-
манні умов останнього. Таким чином, підтверджений акредитив має 
гарантію двох банків (одного — в країні імпортера, а іншого — в 
країні експортера). 

Після відвантаження товарів експортер повинен подати у зазна-
чений в акредитиві банк документи, що відповідають умовам акре-
дитива (транспортні документи, копії рахунків-фактур та ін.). 
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Документарні акредитиви можуть передбачати подання експор-
тером разом з іншими документами переказного векселя, виписано-
го постачальником на: 

• банк імпортера; 
• імпортера; 
• інший банк, зазначений в акредитиві. 
Якщо документи подані експортером і на думку перевіряючого 

банку оформлені правильно, постачальник може вибрати один із спо-
собів платежу залежно від того, що передбачено умовами акредитива: 

• негайний платіж по векселю; 
• відстрочений платіж по векселю; 
• акцепт векселя; 
• облік векселя. 
Ця форма розрахунків гарантує отримання платежу експортером при 

додержанні останнім умов акредитива і дозволяє до того ж імпортеру 
отримати короткостроковий кредит, якщо умови платежу передбачають 
акцепт чи облік торгового чи банківського векселя. Експортер також 
може отримати платіж достроково шляхом обліку строкового векселя. 

Крім вищезгаданих, існують спеціальні види акредитивів: резерв-
ний, переказний, револьверний, компенсаційний. 

Револьверний акредитив — це зобов’язання зі сторони банку-
емітента відновити акредитив до початкової суми після того, як він 
був використаний. 

У свою чергу, револьверний акредитив може бути: 
1)  комулятивний; 
2)  некомулятивний. 
Комулятивний — це коли невикористані суми можуть бути до-

дані до наступного чергового внеску. 
Некомулятивний — якщо додавання невикористаних своєчасно 

сум за строками не проводиться. 
Компенсаційний акредитив — це новий акредитив, відкритий на 

базі вже існуючого, непереказного (базового акредитива) на користь 
іншого бенефіціара (експортера). Технічно цей акредитив роздріб-
нюється на два простих акредитиви: 

• перший, який виставляється від імені зарубіжного покупця на по-
середника в банку покупця, тобто бенефіціаром виступає посередник; 

• другий, який виставляється від імені посередника в його банку, 
при цьому бенефіціаром є постачальник. 

2. Кредитування експортно-імпортних операцій 

Комерційні банки надають своїм клієнтам ряд кредитів і послуг 
кредитного характеру на проведення операцій, пов’язаних з експор-
том та імпортом продукції. 
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Банківське кредитування здійснюється у таких формах: 
1.  Акцепт векселів. 
2.  Видача гарантій. 
3.  Облік векселів. 
4.  Підтвердження акредитивів. 
5.  Кредитування по відкритому рахунку. 
6.  Видача позички в іноземній валюті під контракт і під заставу. 
Підтвердження акредитива застосовується як форма кредитування 

імпортера і виражається в тому, що банк, який обслуговує імпортера, 
повинен: або перевести в банк експортера на свій коррахунок суму ко-
штів, зазначену в акредитиві; або якщо на цьому рахунку достатньо 
коштів для виконання акредитива, послати повідомлення оплатити ак-
редитив зі свого коррахунку без додаткового переказу грошей. 

Підтвердження акредитива може проводити і банк експортера, 
але при цьому збільшуються витрати імпортера при розрахунках ак-
редитивами. 

Кредитування по відкритому рахунку як форма кредитування 
експортно-імпортних операцій може надаватися як у розрізі міжбан-
ківських, так і міжурядових відносин. 

У міжбанківських відносинах такий рахунок відкривається в ко-
мерційному банку, що обслуговує експортера. По цьому рахунку 
встановлюється ліміт кредитування або кредитна лінія, в межах 
яких здійснюються платежі експортеру. На цей же рахунок надхо-
дять платежі від імпортера. Дозволяється наявність дебетового сальдо 
по відкритому рахунку в межах ліміту і протягом певного періоду. 
При використанні ліміту оплата експортно-імпортних операцій не 
проводиться (подібно до контокорентного рахунку). 

Кредит під контракт на виробництво продукції для експорту 
видається і погашається у валюті. 

Умови надання кредиту: 
• наявність гарантії вітчизняного банку або гарантії зарубіжного 

ділового партнера; 
• наявність забезпечення. Як забезпечення по кредитах в інозем-

ній валюті банк може приймати акредитиви або платіжні гарантії, 
виставлені іноземними банками-кореспондентами на користь пози-
чальника чи його гаранта. 

Кредити видаються на звичайних комерційних умовах, однак з 
урахуванням валютного курсу, що складається на валютному ринку 
по вільно конвертованій валюті (ставку по іноземній валюті встанов-
люють поквартально). 

Джерело погашення кредиту — виручка в іноземній валюті. 
Для отримання кредиту позичальник подає до банку заяву, в якій 

зазначається така інформація: 
1)  мета, сума, термін кредиту; 
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2)  найменування і кількість товару, що купують, його вартість, 
країна придбання і валюта платежу (валюта, в якій товар оплачуєть-
ся), валюта ціни (валюта, в якій товар оцінюється); 

3)  економічне обґрунтування кредиту; 
4)  джерела погашення кредиту в іноземній валюті. 
До заяви додаються: 
• гарантійний лист банку чи іноземного партнера; 
• техніко-економічне обґрунтування кредиту, включаючи кошто-

рис витрат по кредитованому проекту і розрахунок окупності креди-
тованих витрат; 

• графік поставки імпортного товару; 
• розрахунок строків погашення кредиту і сплати процентів. 
Після розгляду документів укладається кредитний договір. Пози-

чальник подає банку строкові зобов’язання, в яких обумовлюються 
суми і строки погашення кредиту. 

З позичкового рахунку оплачуються доручення клієнтів на про-
ведення розрахунків з іноземними партнерами. 

Нарахування процентів починається з моменту виникнення позич-
кової заборгованості. 

Заходи впливу за несвоєчасну сплату процентів: 
• припинення подальшого кредитування в іноземній валюті; 
• дострокове погашення кредиту; 
• збільшення розміру плати за кредит; 
• блокування валютного рахунку позичальника і гаранта. 
У процесі кредитування клієнтів в іноземній валюті особлива 

увага приділяється ТЕО. Воно має містити таку інформацію: 
• терміни і графік проведення заходу; 
• технологія реалізації валютної угоди; 
• запланований обсяг іноземної валютної виручки; 
• заплановані витрати, включаючи податки і мито; 
• витрати на погашення кредиту і сплату процентів; 
• непередбачені витрати; 
• передбачуваний обсяг доходів, за рахунок яких може бути по-

гашений кредит. 
Кредитування під заставу. Заставою можуть виступати грошові 

вимоги до покупців в іноземній валюті і сама іноземна валюта, яка є 
у позичальника. 

3. Посередництво комерційних банків  
при операціях з іноземною валютою 

Під іноземною валютою розуміється як власно іноземні грошові 
знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебу-
вають в обігу та є законними платіжними засобами на території від-
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повідної держави, так і платіжні документи та інші цінні папери, ви-
ражені в іноземній валюті або монетарних металах. 

Під валютними операціями розуміються операції, пов’язані з пере-
ходом права власності на валютні цінності, з використанням валютних 
цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням за-
боргованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, 
та операції, пов’язані з ввезенням (вивезенням), переказуванням і пере-
силанням на територію України або за її межі валютних цінностей. 

Валюти розрізняють за двома ознаками: 
1)  конвертованістю: 
• вільно конвертована; 
• неконвертована; 
2)  строковістю: 
• касова, або операція спот, при якій розрахунки між продавцем і 

покупцем валюти здійснюються не пізніше, ніж на другий робочий 
день після укладення угоди; 

• строкова, або форвардна угода, що передбачає розрахунок між 
продавцем та покупцем валюти не раніше, ніж через два робочі дні 
після її укладення за курсом, зафіксованим в угоді. 

Під торгівлею валютою розуміють купівлю-продаж іноземної 
валюти за національну або інші конвертовані валюти. 

Купівля та продаж іноземної валюти здійснюється на валютному 
ринку. При цьому тут складається така система взаємовідносин: 

• між комерційними банками та їх клієнтами у даній країні; 
• між комерційними банками однієї і тієї ж країни; 
• між комерційними банками різних країн; 
• між комерційними та центральними емісійними банками; 
• між центральними емісійними банками. 
У першій ланці з цих сфер валютного ринку ведеться роздрібна 

торгівля іноземною валютою, а в решті — оптова торгівля. Торгівля 
валютою може здійснюватись комерційними банками на комісійних 
засадах або за власний рахунок. 

Більш складним різновидом форвардної угоди є угода своп, що 
укладається між банками і дозволяє їм тримати свою валютну пози-
цію закритою, тим самим запобігаючи ризику зміни курсу валюти. 

Валютна позиція банку — це співвідношення (різниця) між су-
мою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та 
сумою балансових і позабалансових зобов’язань у цій самій валюті. 
Валютна позиція банку буває відкритою і закритою. 

Валютна позиція називається закритою, якщо сума активів та 
позабалансових вимог збігається із сумою балансових та позабалан-
сових зобов’язань у кожній іноземній валюті, а відкритою, — якщо 
сума активів та позабалансових вимог не збігається із сумою балан-
сових і позабалансових зобов’язань. 
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Валютна позиція відкрита довга — це коли сума активів і поза-
балансових вимог перевищує суму балансових і позабалансових зо-
бов’язань. Якщо відбувається навпаки, то відкрита валютна позиція 
називається короткою. 

Незалежно від того, в довгій чи короткій відкритій позиції знахо-
диться банк, він підлягає експозиції до цієї валюти і буде змушений 
розраховувати на спекулятивний прибуток або збиток внаслідок 
змін обмінного курсу валюти.  

Експозиція — ситуація, за якої експортер або імпортер зазнають впливу 
валютного ризику, тобто невизначеності фінансових результатів угоди. 

Банки відіграють головну роль на валютних ринках, оскільки вони: 
• купують і продають іноземну валюту, що сприяє безперебійно-

сті розрахунків по міжнародних угодах; 
• допомагають учасникам зовнішньоекономічної діяльності уни-

кати чи зводити до мінімуму експозицію до іноземної валюти. 
Це досягається завдяки: 
1)  веденню банківського рахунку в іноземній валюті; 
2)  наданню позички в іноземній валюті; 
3)  укладанню форвардних валютних угод. При цьому банк дає 

згоду продати або купити певну кількість іноземної валюти по фік-
сованому обмінному курсу для поставки її в майбутньому. 

Експортери та імпортери можуть уникнути своєї експозиції до 
іноземної валюти шляхом фіксації зі своїм банком обмінного курсу 
наступних валютних надходжень або платежів; 

4)  укладанню валютних опціонів. Вони дають власникам право 
(але не зобов’язання) купувати чи продавати в майбутньому визна-
чену кількість іноземної валюти по фіксованому курсу обміну. 

ТЕМА 8. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 

1.  Банківські послуги та їх види. 
2.  Факторинг. 
3.  Лізинг. 
4.  Довірчі (трастові) послуги. 
5.  Посередницькі, гарантійні, консультаційні та інформаційні 

послуги. 

Література: 

1.  Закон України «Про банки і банківську діяльність». 

2.  Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. 

3.  Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. 
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4.  Усоскин М. В. Современный коммерческий банк: Управление и опера-

ции. 

5.  Внукова М. М. Факторинг: Проблеми та шляхи розвитку в Україні. 

6.  Внукова М. М. Основи факторингу: Навч. посібник.  

7.  Смирнов А. Л. Лизинговые операции. 

8.  Бабичев Ю. А. Банковское дело. 

9.  Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. 

10.  Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. 

11.  Миловидов В. Д. Современное банковское дело: Опыт США. 

1. Банківські послуги  
та їх види 

Розвиток комерційної діяльності банків пов’язаний із розширен-
ням банківських послуг для клієнтури, яких у практиці роботи ко-
мерційних банків розрізняють кілька видів. Виокремлюють такі ба-
нківські послуги: 

залежно від руху матеріального продукту: 
1)  послуги, пов’язані з рухом матеріального продукту (напри-

клад, розрахунково-касове обслуговування); 
2)  чисті послуги (наприклад, консультаційні); 
залежно від контингенту споживачів: 
1)  послуги юридичним особам; 
2)  послуги фізичним особам; 
залежно від відображення послуг у балансі: 
1)  балансові; 
2)  позабалансові (операції, що певний час не відображаються в 

балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках ба-
нку); 

залежно від плати за надання послуг: 
1)  платні; 
2)  безкоштовні; 
залежно від можливості обліку платних послуг і можливості 

визначення розміру плати: 
1)  послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-

касові, кредитні, валютні); 
2)  послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консуль-

таційні); 
3)  послуги, вартість яких не може бути встановлена об’єктивно 

(як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними пос-
лугами). 
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Банківськими послугами можна вважати також дії банку, які су-
проводжують його основні функції та спрямовані на зростання до-
хідної діяльності банку. 

2. Факторинг 

Факторинг — одна з нетрадиційних банківських послуг, що 
з’явилася у банківській практиці у 50-х роках. 

Факторинг — це операція, що поєднує в собі кредитування клієнта 
з метою формування обігового капіталу, а також ряд посередниць-
ко-комісійних послуг. Суть факторингу полягає в тому, що банк ку-
пує у клієнта право на вимогу боргу. Як правило, банком купуються 
дебіторські рахунки, пов’язані з поставкою товарів чи наданням по-
слуг. Також банк може надавати клієнту ряд інших послуг, таких як 
ведення бухгалтерії, інформаційні, юридичні послуги. 

У факторингу беруть участь три сторони: 
1)  фактор (спеціалізована установа, спеціальний відділ комер-

ційного банку); 
2)  постачальник; 
3)  покупець. 
Розрізняють два види факторингу: 
1)  конвенційний, який є комплексною системою обслуговування клі-

єнта і зосереджує в собі бухгалтерські, юридичні, консультаційні та інші 
послуги. Фактично за клієнтом зберігаються лише виробничі функції; 

2)  конфіденційний, що обмежується тільки дисконтуванням ра-
хунків-фактур. Переваги цього виду факторингу для клієнта поля-
гають у тому, що він є більш незалежним від банку. 

Факторингова послуга може надаватись банком як в поєднанні з 
фінансуванням, так і без фінансування. При факторингу без фінан-
сування клієнт подає фактору документи, що підтверджують відван-
таження товару, а фактор зобов’язується отримати на користь клієн-
та 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 у розмірі 80—90% від суми боргу. Решта 10—20%, що лиши-
лися, банк утримує як компенсацію ризику до погашення боргу. Пі-
сля погашення боргу банк повертає утриману суму клієнтові. 

Факторингова послуга оформляється шляхом укладання угоди між 
банком і клієнтом, в якій має бути зазначено вид факторингу: закри-
тий чи відкритий. При відкритому факторингу дебіторам надси-
лається повідомлення про укладання угоди і пропонується здійснити 
платежі безпосередньо фактору. При закритому факторингу дебітори 
направляють кошти клієнту, а той розраховується з фактором. 

У договорі може передбачатися: право регресу — право повер-
нення фактором клієнту несплачених покупцем розрахункових до-
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кументів з вимогою повернення коштів; негайна оплата фактором 
розрахункових документів, тільки-но вони будуть йому пред’явлені 
(фактично це означає кредитування фактором клієнта).  

Доходи фактора від здійснення факторингової операції склада-
ються з двох частин: 

1)  комісійні за послуги по обслуговуванню боргу (в розмірі 1—2% 
загальної суми придбаних банком рахунків); 

2)  позичковий процент, нарахований на виданий клієнту аванс. 
Внаслідок швидкого обігу дебіторських рахунків і в зв’язку з не-

значним періодом користуванням авансом дохід банку від позичко-
вого процента менший, ніж від комісійних платежів. 

3. Лізинг 

Лізингові послуги — відносно нові, нетрадиційні види банківсь-
ких послуг. Лізинг виник у 50-ті роки паралельно з розвитком сис-
теми прискорених амортизаційних відрахувань. Це господарська 
операція, що передбачає передачу лізингодавцем права користуван-
ня матеріальними цінностями іншим суб’єктам господарювання (лі-
зингоодержувачу). Лізинг також можна розглядати як довгостроко-
ву оренду, в якій наявні елементи кредитних відносин, а грошові та 
матеріальні потоки злиті в єдиний комплекс грошово-майнових від-
носин. І хоча зовні лізинг схожий на довгострокову оренду, однак 
повернення майна до свого юридичного власника при ньому не є 
обов’язковою умовою. 

Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що на-
дається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку. 

У лізинговій угоді беруть участь три сторони: 
1)  постачальник, який є виробником об’єкта лізингу; 
2)  лізингодавець, який оплачує об’єкт лізингу і здає його в лізинг; 
3)  лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об’єкт лі-

зингу. 
Види лізингу: 
1)  залежно від джерел придбання об’єкта лізингу: 
• прямий — коли лізингодавець купує майно у виробника і пере-

дає його в оренду; 
• зворотний — власник продає майно лізингодавцю, а потім бере 

його в оренду; 
2)  залежно від об’єкта лізингу: 
• лізинг рухомого майна; 
• лізинг нерухомого майна; 
3)  залежно від обслуговування: 

! 
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• лізинг з обслуговуванням (надання лізингових послуг поєдну-
ється з наданням певних послуг, пов’язаних з утриманням і техніч-
ним обслуговуванням об’єкта лізингу); 

• пакетний лізинг — система надання в оренду об’єкта лізингу 
(будинок, магазин продаються у кредит, а обладнання — за лізинго-
вою угодою); 

4) залежно від ступеня окупності майна: 
• лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одного 

договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості орен-
дованого майна; 

• лізинг з неповною окупністю, коли протягом дії одного догово-
ру окупається тільки частина вартості орендованого майна; 

5) залежно від умов амортизації: 
• лізинг з повною амортизацією і, відповідно, з повною виплатою 

вартості об’єкта лізингу; 
• лізинг з неповною амортизацією і, значить, з частковою випла-

тою вартості. 
Виходячи з наведених вище двох ознак класифікації (за ступенем 

окупності об’єкта лізингу і умов його амортизації), які пов’язані між 
собою, розрізняють фінансовий та оперативний лізинг: 

• оперативний — лізинг з неповною окупністю; 
• фінансовий — лізинг з повною окупністю. 
Особливості оперативного лізингу: 
• орендодавець не планує покрити всі свої витрати за рахунок 

надходжень від орендаря; 
• строки зносу є більшими за строки угоди лізингу (тобто строк 

угоди не перевищує строк амортизації); 
• ризик втрати, псування майна лежить в основному на лізинго-

давці; 
• по закінченні встановленого терміну майно звичайно поверта-

ється лізингодавцю; 
• сам об’єкт лізингу залишається у власності лізингодавця та об-

ліковується у нього на балансі. 
Існує два види оперативного лізингу: 
1)  рейтинг — короткостроковий лізинг (від 1 дня до 1 року, без 

права наступного придбання лізингоодержувачем об’єкта лізингу); 
2)  хайринг — надання об’єкта лізингу на строк понад 1 року без 

права викупу лізингоодержувачем об’єкта лізингу. 
Оперативний лізинг припускає багаторазове надання об’єкта лі-

зингу в оренду. 
Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо встанов-

леного періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних 
вкладень і здатні забезпечити лізингодавцю прибуток. 

Характерні особливості цього виду лізингу: 
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• вибір об’єкта лізингу здійснює лізингоодержувач; 
• лізингоодержувач має право використовувати об’єкт лізингу 

протягом усього строку угоди; 
• строк фінансового лізингу, як правило, не менше за строк пов-

ної амортизації об’єкта лізингу; 
• витрати на утримання об’єкта лізингу несе лізингоодержувач; 
• існує можливість викупу об’єкта лізингу після закінчення тер-

міну угоди. 
Найпростіша схема лізингової операції передбачає: 
1)  подачу заяви клієнтом, в якій зазначаються об’єкт лізингу, йо-

го характеристики, бажаний строк угоди тощо. Також надаються фі-
нансові документи; 

2)  аналіз документів і прийняття рішення щодо підписання дого-
вору про лізинг; 

3)  передача об’єкта лізингу. 
Як правило, лізингова послуга виникає таким чином: на прохання 

клієнта банк купує майно (обладнання, транспортні засоби, обчислю-
вальну техніку та ін.) і приймає на себе практично всі зобов’язання 
власника: відповідальність за зберігання майна, внесення страхових 
платежів, сплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було 
придбано майно, укладає з банком угоду про оренду, в якій визнача-
ються, разом з іншими умовами, розмір та періодичність орендної пла-
ти. 

До складу лізингового платежу включаються амортизаційні відрахуван-
ня, плата за ресурси, лізингова маржа, премія за ризик. 

Вигоди лізингодавця від лізингової операції: 
• отримання доходів; 
• забезпечення реалізації продукції і надання послуги, яка за ін-

ших умов була б невигідною або неможливою; 
• підвищення економічної ефективності зданого в оренду облад-

нання; 
• розширення клієнтури, зміцнення зв’язків з нею. 
Розмір процента, що сплачується за лізингові послуги, нижчий за 

процент, що сплачується за кредитом, тому клієнту більш вигідно ко-
ристуватися лізингом, аніж брати кредит на придбання обладнання. 

Для лізингоодержувача існують переваги від лізингу: 
• 100% кредитування, що не вимагає негайного початку виплат; 
• як правило, лізинг отримати легше, ніж кредит; 
• поява доступу до сучасного обладнання, можливості оператив-

ного оновлення виробництва, причому ризик старіння обладнання 
лягає на лізингодавця. 

! 
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У міжнародній банківській практиці значного поширення набув лі-
зинг із залученням коштів. При здійсненні такої лізингової операції банк 
організовує отримання довгострокової позички в одного чи кількох кре-
диторів на суму до 80% вартості активів, що здаються в оренду. За орга-
нізацію позички банк отримує від орендаря додаткову винагороду. 

4. Довірчі (трастові) послуги 

Трастові послуги — це вид діяльності комерційних банків по 
управлінню майном, що за домовленістю з клієнтом передається 
банку. 

Трастові послуги — це відносини між заінтересованими сторо-
нами, одна з яких передає, а інша бере на себе відповідальність за 
управління власністю, майном. 

Управління майном за своєю специфікою близьке до банківсь-
кої справи і пов’язане з виконанням операцій з обліку, збережен-
ня цінностей, розміщення грошових коштів, фінансового аналізу 
тощо. 

У трастових операціях беруть участь як мінімум три сторони: 
1)  довірена особа (траст) — суб’єкт, що здійснює управління 

майном за дорученням на користь довірителя; 
2)  довіритель — юридична або фізична особа, яка передає право 

управління своїм майном довіреній особі; 
3)  бенефіціар — особа, на користь якої надаються довірчі послу-

ги. Це може бути як сам довіритель, так і третя особа. 
Зміст договору про трастове обслуговування може мати багато 

варіантів, наприклад, розпорядження майном за заповітом, агентські 
послуги, обслуговування та зберігання коштів тощо. 

Види трастових послуг в залежності від характеру розпоря-
дження майном класифікуються як: 

1)  активні операції — власність на майно, що знаходиться в до-
вірчому управлінні, може відчужуватись шляхом продажу, надання 
застави без згоди довірителя; 

2)  пасивні операції — коли майно, передане в довірче управлін-
ня, не може використовуватись без згоди довірителя. 

Можна виокремити два напрями надання трастових послуг: 
• на користь фізичних осіб (розпорядження спадком; управління 

персональними трастами; опікунство на збереження майна; агентсь-
кі функції); 

• на користь юридичних осіб. 

На даний момент досить поширеним є управління майном на користь 
пенсійних фондів, страхових компаній. 
! 
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До розпорядження спадком належать операції з отримання рі-
шень суду, збору та забезпечення зберігання спадку, сплати адмініст-
ративних витрат по розрахунках з кредиторами, сплати податків, ро-
зподілу майна. 

Управління персональними трастами (майном, що було передано 
банку для управління) передбачає: розміщення коштів; депозитні 
операції; отримання доходів; виплату доходу клієнтові; облікові 
операції; фінансовий аналіз. 

Агентські послуги дещо відрізняються від трастових тим, що 
клієнт не втрачає повноважень власника, а лише доручає банку про-
ведення операцій від свого імені. Агентські послуги включають: 
страхування майна, інвестиційні та комерційні операції за доручен-
ням власника, сплата рахунків, податків та ін. 

Фірмам комерційні банки надають такі види агентських послуг: роз-
порядження активами, агентські операції, ліквідація підприємств і т. д. 

Доходи від трастових послуг формуються за рахунок комісійних 
винагород (щорічні відрахування від доходів трасту, щорічний вне-
сок з первинної суми трасту тощо). Ставки внесків диференційовані 
залежно від видів трастів та пов’язаних з ними послуг по управлін-
ню трастами. 

5. Посередницькі, гарантійні, консультаційні  
та інформаційні послуги 

Посередницькі послуги — це послуги, у наданні яких бере  
участь третя сторона, що виступає посередником між замовником і 
виконавцем. 

Серед посередницьких послуг, що надаються комерційними бан-
ками, найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом 
позички, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, 
майном. Перший вид послуг надається банком тоді, коли банк не-
спроможний задовольнити кредитну заявку клієнта. Така ситуація 
може виникнути у випадку перевищення потрібної суми над встано-
вленим лімітом кредитування. 

Посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, валю-
тою, майном здійснюються на основі доручення від клієнта. 

Гарантійні операції полягають у зобов’язанні банку виплатити 
суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) вико-
нати свої зобов’язання. До цієї групи операцій належать: гарантії 
повернення кредиту, гарантії відшкодування збитків, що виплива-
ють з невиконання клієнтом умов контракту. 

Плата за надання гарантійних послуг — це комісія. Банківські 
гарантії, особливо відомих своєю платоспроможністю банків, фак-
тично означають доступ клієнта до кредиту. 
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Консультаційні послуги. Комерційні банки можуть консуль-
тувати клієнтів з питань: економічного (фінансового) аналізу і бух-
галтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-
господарської діяльності, аналізу платоспроможності господарсь-
ких партнерів клієнта; організації емісії та вторинного обігу цінних 
паперів; вибору напрямів інвестування коштів тощо. Як правило, 
цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями: 
кредитними, лізинговими тощо. Такими послугами можуть займа-
тись як менеджери підрозділів банку, так і працівники спеціально 
створених підрозділів. Плата за консультацію враховується у скла-
ді плати за основний вид операції, що супроводжується консульта-
цією. 

Банки, використовуючи їх місце і роль в економіці, наявність су-
часних засобів телекомунікацій та електронно-обчислювальної тех-
ніки, завжди мають значну й різноманітну інформацію, що дозволяє 
їм займатися інформаційною діяльністю, а саме: 

1)  одержанням інформації; 
2)  використанням інформації; 
3)  поширенням інформації; 
4)  зберіганням інформації. 
За режимом доступу інформація поділяється на: 
• відкриту, доступ до якої забезпечується шляхом публікації в 

офіційних друкованих виданнях; 
• з обмеженим доступом. 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Форми:  
• опрацювання лекційного матеріалу; 
• опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури; 
• вивчення законодавчих актів, що регулюють фінансову діяль-

ність; 
• розв’язування задач по відповідних темах курсу; 
• підготовка індивідуальних робіт по відповідних темах курсу 

згідно із завданнями, викладеними в Збірнику виробничих ситуацій 
з навчальної дисципліни «Банківські операції». 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється шля-
хом розв’язування задач в часи, відведені для консультацій, та пере-
вірки якості виконаних індивідуальних завдань. 

3.1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКЦІЙНОГО  
КУРСУ ПО ВІДПОВІДНИХ ТЕМАХ 

ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Задача 1 

У балансі та інших документах банку відображені такі показни-
ки, млн грн.: 

1. Загальні активи банку  450 000 
з них: 
високоліквідні активи  52000 

в т.ч. 
кошти на кореспондентському 
рахунку  22000 
кошти в касі  600 

2. Робочі активи  310 000 
3. Загальні зобов’язання  455 000 

з них: 
вклади до запитання  140 000 
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Визначити показники ліквідності, які доводить Національний 
банк комерційним банкам, та зробити відповідні висновки щодо ви-
конання цих показників.  

Задача 2 

Звіт комерційного банку та розшифрування окремих рахунків ак-
тиву і пасиву містить таку інформацію, в млн грн.: 

1.  Активи банку  520 000 
2.  Зобов’язання банку  260 000 
3.  Сукупна заборгованість  

за позичками, наданими одному  
госпоргану  55000 

4.  Сума врахованих векселів  
цього позичальника  5000 

5.  Фактична заборгованість по всіх  
великих кредитах з урахуванням  
позабалансових зобов’язань  3 140 000 

Визначити: 
1) максимальний розмір ризику на одного позичальника; 
2) який кредит вважається великим; 
3) оцінити платоспроможність банку з точки зору всіх великих 

кредитів та зробити відповідні висновки. 

Задача 3 

Звіт комерційного банку про платоспроможність містить таку 
інформацію, млрд грн. 

 I варіант II варіант III варіант 
1. Фактична заборгованість за всіма 

великими кредитами з урахуван-
ням позабалансових зобов’язань 
та врахованих векселів 50 60 83 

2. Нормативна сума всіх великих 
кредитів 45 62 45 

Обчислити відхилення фактичної суми всіх великих кредитів від 
нормативної і знайти значення показника платоспроможності. 

Задача 4 

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, млн грн.: 

1.  Активи комерційного банку  480 000 
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2.  Зобов’язання комерційного банку  250 000 
3.  Позички, надані інсайдеру  7300 
4.  Суми врахованих векселів  500 
5.  Сума позабалансових вимог  

щодо одного інсайдера  2500 

Визначити норматив максимального розміру кредитів, гарантій 
та поручительств, наданих одному інсайдеру, та зробити висновки 
щодо дотримання цього показника. 

Задача 5 

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, млн грн.: 

1.  Активи комерційного банку  450 000 
2.  Зобов’язання комерційного банку  230 000 
3.  Позички, надані інсайдерам  58000 
4.  Сума врахованих векселів  15000 
5.  Сума позабалансових вимог  

щодо всіх інсайдерів  5700 

Визначити показник максимального сукупного розміру кредитів, 
гарантій та поручительств, наданих інсайдерам. 

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Задача 6 

Комерційний банк виконує операції по вкладах населення, яким 
належить значне місце в банківських ресурсах. Тому велика увага 
приділяється прогнозуванню залишків вкладів. За II квартал банк 
мав такі показники, млн грн.: 

середньоквартальний залишок вкладів — 62,1; оборот за прибутками — 
32,2; оборот за видатками — 26,0; залишок на початок кварталу — 124,0; 
залишок на кінець кварталу — 130,0. 

Дати відповідь: 
1.  Які вклади від населення можуть приймати банки? 
2.  Визначити середній строк зберігання вкладів, рівень їх осі-

дання та оборотність. 

Задача 7 

Комерційний банк станом на 1 квітня мав 5 млн грн. власних та 20 млн 
грн. залучених ресурсів. Кредитні вкладення становили 23 млн грн. 

Дати відповідь: 
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1.  Що таке банківські ресурси? 
2.  Визначити розмір надлишку/нестачі банківських ресурсів. 
3.  Яким чином регулюються Національним банком України роз-

міри банківських ресурсів? 

Задача 8 

АКБ «Кредит» виконує операції із залучення грошових коштів підпри-
ємств та населення на вклади. На 1 квітня залишки коштів на депозитних 
рахунках підприємств становили 2,1 млн грн., на рахунках громадян — 4,5 
млн грн. 2 квітня обороти за прибутками до вкладів становили 0,3 млн грн., 
а за видатками — 1,9 млн грн. Цього самого дня закінчився строк депозит-
ної угоди на 0,6 млн грн., і валюту депозиту разом з нарахованими процен-
тами, що становили 0,1 млн грн., було перераховано через кореспондентсь-
кий рахунок банку на розрахунковий рахунок підприємства. 

1.  Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути вико-
ристані банком як ресурси. 

2.  Назвати напрями використання банківських ресурсів. 
3.  Пояснити, які ресурси вигідніші для банку — власні чи залучені? 

Задача 9 

В АКБ «Аркада» стан банківських ресурсів характеризується такими 
даними, млн грн.: 

Показники 
Варіанти 

I II III 

Прибуток банку 1500 1600 1700 

Фонди банку 50 000 55 000 60 000 

Кошти на рахунках підприємств 89 000 78 500 98 000 

Вклади громадян 1000 1500 2000 

Кошти, одержані від інших банків 1350 — 1500 

Інші пасиви 2350 1800 1800 

Короткострокові кредити 130 000 133 000 162 500 

Довгострокові кредити 80 — 1600 

Відвернені кошти за рахунок прибутку 1500 4400 1000 

Кредити, надані іншим банкам 5000 4000 — 

Каса 400 400 300 

Інші активи 500 200 600 

1.  Визначити розмір надлишку/нестачі банківських ресурсів. 
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2.  Яких заходів має вжити банк в кожному конкретному випадку? 

Задача 10 

Статутний фонд комерційного банку становить 10 млн грн. і сформова-
ний за рахунок: грошових внесків акціонерів — 8 млн грн.; передачі при-
міщення, де буде знаходитись банк, — 2 млн грн. 

Крім того, частка грошових внесків окремих засновників у статутному 
фонді становила: МП «Березань» — 11%, ПП «Осокор» — 36%, фабрика 
тканин — 34%. 

Необхідно вказати, чи були порушення при формуванні статут-
ного фонду банку і якщо так, то пояснити, які конкретно. 

Задача 11 

Комерційний банк здійснював емісію акцій номінальною вартістю 
10 грн. і загальною кількістю 200 тис. штук. Із загальної кількості емітова-
них акцій 80 тис. були реалізовані за ціною 12 грн. за одну акцію. 

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

Задача 12 

Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн 
грн., а валові витрати — 27 млн грн. Податок на прибуток — 30%. Відра-
хування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у 
розмірі 4%, а законодавством України — у розмірі 5%. 

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду комерційно-
го банку. 

ТЕМА 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 

Задача 13 

25 травня швейна фабрика здала до банку платіжне доручення на 
109 000 грн. для перерахування коштів текстильному комбінату за отрима-
ну 5 травня сировину. 

Коштів на розрахунковому рахунку фабрики достатньо для здійснення 
операції. 

1.  Яке рішення прийме банк щодо платіжного доручення? 
2.  Які заходи економічного впливу застосовуються за несвоєчас-

ність оплати і подання платіжного доручення до банку? 

Задача 14 
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Комбінат «Київдерево» здав до установи банку для акцепту платіжне 
доручення на 250 000 грн. для переказу через підприємство зв’язку заробі-
тної плати працівникам, які перебувають у відрядженні в іншому місті. 

1.  Коли застосовуються розрахунки за допомогою гарантованих 
платіжних доручень? 

2.  Який порядок розрахунків гарантованими платіжними дору-
ченнями? 

3.  Яким чином діяти у випадку, якщо гарантоване платіжне до-
ручення платником загублено? 

4.  Назвіть позитивні і негативні сторони розрахунків платіжними 
дорученнями, гарантованими банком. 

Задача 15 

Чернігівський текстильний комбінат відвантажив Київській швейній 
фабриці сировину на суму 150 000 грн. Розрахунки здійснюються із засто-
суванням платіжних вимог-доручень. Фабрика акцептувала платіжну вимо-
гу-доручення і здала до свого банку. Коштів на розрахунковому рахунку 
немає. 

1.  Сутність розрахунків із застосуванням платіжних вимог-
доручень. 

2.  Що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням? 

Задача 16 

Київська швейна фабрика отримала від Чернігівського текстильного 
комбінату платіжну вимогу-доручення на 540 000 грн. Однак з’ясувалось, 
що договором передбачалось відвантаження продукції на 320 000 грн. Ко-
штів на розрахунковому рахунку фабрики достатньо. 

1.  Дії фабрики щодо платіжної вимоги-доручення, отриманої від 
комбінату. 

2.  Який документ регламентує порядок і строки подання до бан-
ку акцептованої платником платіжної вимоги-доручення? 

3.  Яким чином вирішуються суперечки між постачальником і 
покупцем за цієї форми розрахунків? 

Задача 17 

Вишневський молочний комбінат і Центральний гастроном Києва укла-
ли угоду про розрахунки в порядку планових платежів. Платежі перерахо-
вуються щоденно, виходячи з плану поставок молочної продукції. У квітні 
передбачено поставки на суму 26 000 грн. Уточнення розрахунків прово-
диться двічі на місяць — 1-го і 16-го числа. За першу половину квітня пос-
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тавки молочної продукції становили 16 000 грн., за другу — 12 000 грн. 
Планові платежі перераховувались своєчасно і повністю. 

1.  На підставі яких документів проводиться перерахування пла-
нових платежів? 

2.  Визначити суму одноденного планового платежу за квітень. 
3.  Уточнити розрахунки між молочним комбінатом і гастроно-

мом за першу і другу половини місяця. 
4.  Вирахуйте розмір найближчого планового платежу після кож-

ного уточнення за половину місяця. 

Задача 18 

Меблева фабрика розраховується з Київенерго за електроенергію пла-
новими платежами. Споживання електроенергії в III кварталі передбачено 
в сумі 180 000 грн. Періодичність перерахування планових платежів за 
угодою — один раз у 5 днів (5, 10, 15, 20, 25, 30 числа кожного місяця). 
Фабрика протягом липня виписала 6 платіжних доручень і перерахувала на 
розрахунковий рахунок Київенерго планові платежі в обумовлених розмі-
рах. Вартість фактично використаної електроенергії за липень становила 
39 200 грн. 

1.  Визначити розмір планового платежу, який повинен бути пе-
рерахований за кожний платіжний період III кварталу. 

2.  Зробити перерахунок між Київенерго і фабрикою за липень. 

Задача 19 

Київський молокозавод № 2 і Центральний гастроном Києва уклали уго-
ду про розрахунки по сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період за уго-
дою триває 10 днів. Звірку розрахунків покладено на молокозавод. За період 
з 1 по 10 жовтня поставки молочної продукції заводом Центральному гаст-
роному становили 170 820 грн. За цей же період Центральний гастроном по-
вернув молокозаводу № 2 склотару на 82 400 грн. 

1.  Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня. 
2.  Які платіжні документи повинен здати молокозавод до свого 

банку? 
3.  Вирахувати процент заліку за першу декаду жовтня. 

Задача 20 

Київська меблева фабрика звернулася до банку в м. Києві з проханням 
відкрити акредитив за рахунок власних коштів для розрахунків з Волинсь-
ким ліспромгоспом на суму 950 грн., банк якого знаходиться в м. Луцьку. 

Акредитив фабрика просить виставити в банку постачальника. 
1.  Назвіть види акредитивів. 
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2.  Суть розрахунків акредитивами. 
3.  Що зробить банк із заявою меблевої фабрики? 
4.  Чи дозволено виставляти акредитив за рахунок власних кош-

тів та банківського кредиту одночасно? 

Задача 21 

Київська меблева фабрика виставила покритий акредитив у банку 
м. Луцька для розрахунків з Волинським ліспромгоспом на суму 950 грн. 
Дата закриття акредитива — 30 квітня. 

20 квітня ліспромгосп подав до свого банку реєстр рахунків про відван-
таження фабриці лісоматеріалів на 450 грн. 

1.  Які строки дії акредитива? 
2.  Що зробить банк постачальника, одержавши від нього реєстри 

рахунків? 
3.  Як діятиме банк з невикористаною сумою акредитива 

(500 грн.) 30 квітня? 

Задача 22 

Завод «Укркабель» звернувся до банку з проханням видати чекову кни-
жку на 80 000 грн. для розрахунків з постачальниками сировини. Коштів на 
розрахунковому рахунку достатньо. 

1.  Назвіть види чеків, які застосовуються при розрахунках. 
2.  Який термін дії чекової книжки? 
3.  Чи існує при розрахунках чеками гарантія платежу? 
4.  Як діятиме банк заводу «Укркабель» із заявою на покупку че-

кової книжки? 

Задача 23 

Київська швейна фабрика отримала сировину з Чернігівського тексти-
льного комбінату на суму 79 000 грн. Розрахунки проводяться чеками. 

Якою є технологія розрахунків чеками? 

Задача 24 

До установи банку 5 червня звернулись: домобудівний комбінат, в яко-
го закінчився термін дії чекової книжки, але залишилося 10 невикориста-
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них бланків чеків; швейне об’єднання, в якого при повному використанні 
чеків з чекової книжки залишився вільний ліміт коштів на 15 000 грн. 

1.  Назвіть дії банку в кожному вищеназваному випадку. 
2.  Який термін дії розрахункової чекової книжки? 
3.  Назвіть термін пред’явлення чека чекодержателем до банку.  

Задача 25 

Пан Петров для покупки музичного центру отримав у банку чек на суму 
50 000 грн., а пан Іванов для покупки холодильної камери — 60 000 грн. Піс-
ля відвідування магазину виявилось, що музичний центр коштує 35 000 
грн., а холодильники всі вже продані. 

1.  Як діятимуть Іванов і Петров зі своїми чеками? 
2.  Який термін дії таких чеків? 

ТЕМА 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 

Задача 26 

Підприємство разом із заявкою на кредит подало до банку баланс 
на 01.01.99, в якому містяться такі дані, тис. грн.: 

Актив Код рядка На початок року 

І. Основні засоби та інші позаобігові активи   
Основні засоби:   

залишкова вартість 010 12 964 
знос (02) 011 10 096 
первісна вартість (01) 012 23 060 

Нематеріальні активи:   
залишкова вартість 020 19 
знос (02) 021 — 
первісна вартість (04) 022 19 

Незавершені капітальні вкладення 030 1992 
Устаткування (07) 035 1379 
Довгострокові фінансові вкладення 040 94 
Розрахунки з учасниками 050 33 
Інші позаоборотні активи 060 — 

Всього за розділом I 070 16 484 

II. Запаси і витрати   

Виробничі запаси 080 7682 
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 090 28 
Малоцінні і швидкозношувані предмети:   

залишкова вартість 100 1083 
знос (13) 101 127 
первісна вартість (12) 102 1211 

Незавершене виробництво 110 2280 
Витрати майбутніх періодів 120 52 
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Готова продукція 130 2533 
Товари:   

купівельна вартість 140 540 
торговельна націнка 141 114 
продажна вартість 142 654 

Всього за розділом II 150 14 198 

Продовження таблиці 

Актив Код рядка На початок року 

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи   

Товари відвантажені:   
термін сплати по яких не настав  180 3574 
несплачені у термін 165 3625 

Розрахунки з дебіторами:   
за товари, роботу, послуги, термін оплати яких 
не настав 

170 1048 

за товари, роботу, послуги, несплачені у термін 180 1489 
по векселях одержаних 190 — 
з бюджетом 200 344 
з персоналом за іншими операціями 210 41 
по авансах виданих 220 192 
з дочірніми підприємствами 230 75 
з іншими дебіторами 240 3693 

Короткострокові фінансові вкладення   
Грошові кошти:   

каса 260 14 
розрахунковий рахунок 270 371 
валютний рахунок 280 691 
інші грошові кошти 290 216 

Використання позичкових коштів 300 298 
Інші оборотні активи 310 564 

Всього за розділом III 320 16 302 

Збитки:   
минулих років 330 16 
звітного року 340  

Баланс 350 46999 

Пасив Код рядка На початок року 

І. Джерела власних та прирівняних  
до них коштів 

  

Статутний фонд (капітал) 400 14 441 
Резервний фонд 410 449 
Фінансування капітальних вкладень 420 2941 
Розрахунки за майно 425 15 
Спеціальні фонди і цільове фінансування 430 8892 
Амортизаційний фонд 440 19 
Розрахунки з учасниками 450 2 
Доходи майбутніх періодів 455 — 
Резерви майбутніх витрат і платежів 460 112 
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Нерозподілений прибуток минулих років 470 1029 

Прибуток:   
нерозподілений звітного року 480  
використаний у звітному році 481  
звітного року 482  

Всього за розділом I 490 27 901 

Продовження таблиці 

Пасив Код рядка На початок року 

II. Довгострокові пасиви   
Довгострокові кредити банків 500 294 
Довгострокові позичкові кошти 510 223 
Довгострокові кредити та позички, не погашені в 
термін 

520 — 

Всього за розділом II 530 517 

III. Розрахунки та інші пасиви   
Короткострокові кредити банків 600 469 
Короткострокові позичкові кошти 610 17 
Короткострокові кредити та позички, не погашені 
в термін 

620 57 

Розрахунки з кредиторами:   
за товари, роботи і послуги, термін оплати яких 
не настав 

630 4883 

за товари і послуги, несплачені в термін  640 5188 
по векселях виданих 650 13 
по авансах одержаних 660 1208 
з бюджетом 670 1057 
по позабюджетних платежах 680 537 
по страхуванню 690 362 
по оплаті праці 700 701 
з дочірніми підприємствами 710 77 
з іншими кредиторами 720 3932 

Позички для працівників 730 30 
Інші короткострокові пасиви 740 48 

Всього за розділом III 750 18581 

Баланс 760 46999 

1. Визначити коефіцієнти: 
загальної ліквідності; 
абсолютної ліквідності; 
співвідношення залучених і власних коштів; 
маневреності власних коштів. 

2. За результатами розрахунків зробити відповідні висновки. 

Задача 27 
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Актив Код рядка На початок року 

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи   

Основні засоби:   
залишкова вартість 010 19106 
знос (02) 011 10664 
первісна вартість (01) 012 29770 

Продовження таблиці 

Актив Код рядка На початок року 

Нематеріальні активи:   
залишкова вартість 020 138 
знос (02) 021 5 
первісна вартість (04) 022 143 

Незавершені капітальні вкладення 030 24759 
Устаткування (07) 035 10589 
Довгострокові фінансові вкладення 040 1631 
Розрахунки з учасниками 050 16 

Інші позаоборотні активи 060 47 
Всього за розділом I 070 56246 

II. Запаси і витрати   
Виробничі запаси 080 65183 
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 090 216 
Малоцінні і швидкозношувані предмети:   

залишкова вартість 100 9979 
знос (13) 101 1627 
первісна вартість (12) 102 11606 

Незавершене виробництво 110 23285 
Витрати майбутніх періодів 120 394 
Готова продукція 130 16768 
Товари:   

купівельна вартість 140 2609 
торговельна націнка 141 359 
продажна вартість 142 2967 
Всього за розділом II 150 118 434 

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи   
Товари відвантажені:   

термін сплати по яких не настав  180 24359 
несплачені в термін 165 26672 

Розрахунки з дебіторами:   
за товари, роботу, послуги, термін оплати яких 
не настав 

170 6889 

за товари, роботу, послуги, несплачені в термін 180 7852 
по векселях одержаних 190 1929 
з бюджетом 200 1199 
з персоналом за іншими операціями 210 470 
по авансах виданих 220 2747 
з дочірніми підприємствами 230 366 
з іншими дебіторами 240 18766 

Короткострокові фінансові вкладення   
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Грошові кошти:   
каса 260 74 
розрахунковий рахунок 270 2155 
валютний рахунок 280 6349 
інші грошові кошти 290 2216 

Використання позичкових коштів 300 2534 
Інші оборотні активи 310 9520 

Всього за розділом III 320 114 857 

Продовження таблиці 

Актив Код рядка На початок року 

Збитки:   
минулих років 330 13 
звітного року 340 2545 
Баланс 350 292 095 

Пасив Код рядка На початок року 

І. Джерела власних та прирівняних до них коштів   
Статутний фонд (капітал) 400 28349 
Резервний фонд 410 1114 
Фінансування капітальних вкладень 420 17095 
Розрахунки за майно 425 27 

Спеціальні фонди і цільове фінансування 430 86966 
Амортизаційний фонд 440 15 
Розрахунки з учасниками 450 31 
Доходи майбутніх періодів 455 1511 
Резерви майбутніх витрат і платежів 460 293 
Нерозподілений прибуток минулих років 470 7 

Прибуток:   
нерозподілений звітного року 480 2463 
використаний у звітному році 481 82202 
звітного року 482 82940 
Всього за розділом I 490 137 953 

II. Довгострокові пасиви   
Довгострокові кредити банків 500 5438 
Довгострокові позичкові кошти 510 6346 
Довгострокові кредити та позички, не погашені в термін 520 — 

Всього за розділом II 530 11785 

III. Розрахунки та інші пасиви   
Короткострокові кредити банків 600 4748 
Короткострокові позичкові кошти 610 2939 
Короткострокові кредити та позички, не погашені 
в термін 

620 416 

Розрахунки з кредиторами:   
за товари, роботи і послуги, термін оплати яких 
не настав 

630 44954 

за товари і послуги, несплачені в термін  640 33320 
по векселях виданих 650 2709 
по авансах одержаних 660 11394 
з бюджетом 670 11666 
по позабюджетних платежах 680 6122 
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по страхуванню 690 1581 
по оплаті праці 700 2282 
з дочірніми підприємствами 710 791 
з іншими кредиторами 720 18728 

Позички для працівників 730 474 
Інші короткострокові пасиви 740 232 

Всього за розділом III 750 142 357 

Баланс 760 292 095 

1. Визначити коефіцієнти: 
загальної ліквідності; 
абсолютної ліквідності; 
співвідношення залучених і власних коштів; 
маневреності власних коштів. 

2. За результатами розрахунків зробити відповідні висновки. 

Задача 28 

Банк має таку інформацію, тис. грн.: 

 I варіант II варіант III варіант 
1. Розмір кредиту 120 140 180 
2. Термін позички, діб 20 25 30 
3. Річна ставка простого про-

цента 
40 35 30 

Визначити: 
а) суму процента; 
б) загальний розмір боргу банку. 

Задача 29 

Банк має таку інформацію, тис. грн.: 

 I варіант II варіант III варіант 
1. Сума довгострокового кре-

диту 
1600 1800 2500 

2. Термін позички, років 3 4 4 
3. Річна процентна ставка 10 15 20 

Визначити: 
а) величину складних процентів; 
б) загальну суму боргу. 

Задача 30 

Підприємство подало до банку кредитну заявку, в якій міститься 
така інформація, тис. грн.: 
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 I варіант II варіант 
1. Надходження імпортної сировини 3000 2500 
2. Витрати імпортної сировини на місяць 500 450 
3. Власні обігові кошти 1200 900 

Визначити: 
а) в якій сумі може бути надана позичка; 
б) граничний термін користування кредитом; 
в) яку форму забезпечення повернення позички доцільно перед-

бачити; 
г) порядок і суму погашення кредиту. 

Задача 31 

Банк облікував вексель на суму 3000 грн. за 70 днів до терміну оплати. 
Проста облікова ставка — 12%. Кількість днів у році — 360. 

Визначити дисконт і вартість векселя при обліку, врахувавши 
темп місячної інфляції, що становить 7%. 

Задача 32 

Банк має інформацію, тис. грн.: 
1.  Сума переказного векселя  700 
2.  Термін погашення векселя  10.11.99 
3.  Дата обліку векселя в банку  29.09.99 
4.  Облікова ставка  45 

Визначити: 
а) суму дисконту; 
б) за якою ціною буде облікований вексель. 

Задача 33 

Підприємство, яке має заборгованість по позичках під заставу век-
селів, надало банку відомості станом на 01.11, в яких є такі дані, тис. 
грн.: 

1.  Загальна сума векселів  700 
2.  Висоліквідні векселі  650 
3.  Питома вага вартості векселів,  

які кредитуються, в загальній  
сумі векселів, %  80 

4.  Заборгованість по позичках  
під векселі станом на 01.11  300 

5.  Ліміт кредитування  350 



 145 

Розрахувати можливу суму додаткового кредиту. 

Задача 34 

Підприємство 01.04 звернулося до банку за кредитом під заставу 
векселів і надало таку інформацію, тис. грн.: 

1.  Загальна сума векселів  900 
2.  Високоліквідні векселі  750 
3.  Питома вага вартості векселів,  

які кредитуються, в загальній  
сумі векселів, що можуть  
кредитуватися, %  70 

4.  Заборгованість по позичках  
під векселі станом на 01.04 600 

5.  Ліміт кредитування  650 

Розрахувати можливу суму додаткового кредиту. 

Задача 35 

Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного 
кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений у розмірі 500 тис. грн. 

У першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі 
операції (тис. грн.): платежі — 150; надходження — 100; в другому кварта-
лі відповідно 600 і 500; у третьому — 200 і 350. Кредитове сальдо поточно-
го рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена 
на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 
днів у середньому 180 тис. грн. на кінець дня. 

Розрахувати: 
1)  заборгованість по позичках на кінець кожного місяця; 
2)  суму процентів. 

Задача 36 

Банк кредитує комбінату витрати виробництва. Є такі дані ста-
ном на 1 червня, тис. грн.: 

1.  Залишок виробничих витрат: 
• за планом  1350 
• фактично  1400 
2.  Списано на собівартість продукції: 
• за планом  600 
• фактично  650 
3.  Власні кошти комбінату  200 

Визначити розмір витрат, які комерційний банк прийме в забез-
печення кредиту. 
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Задача 37 

Є такі дані щодо підприємства-позичальника, яке кредитується 
банком під витрати виробництва, тис. грн.: 

1.  Фактичний залишок виробничих витрат  850 
2.  Списано на витрати (собівартість): 

• фактично  250 
• за планом 300 
3.  Власні кошти позичальника  200 
4.  Кредиторська заборгованість,  

що відноситься до витрат  50 
5.  Кредитна лінія, відкрита позичальнику  400 
6.  Заборгованість по кредиту  300 

Вирішити питання про можливість надання позичальнику додат-
кового кредиту. 

Задача 38 

Підприємство в Києві 12 серпня звернулося до банку з проханням про 
видачу йому кредиту, необхідного для здійснення розрахунків. Умови: ак-
редитивна форма, сума акредитива — 270 тис. грн. Постачальник знахо-
диться у Полтаві, нормативний термін проходження документів спец-
зв’язком між банками — 3 дні, строк дії акредитива в банку-емітенті — 28 
серпня. Станом на 12 серпня на поточному рахунку підприємства було 120 
тис. грн., а вільні банківські ресурси дорівнюють 300 тис. грн. 

В якому розмірі банк може надати кредит, пояснити чому? Як 
банк визначає граничний строк погашення кредиту, наданого на від-
криття акредитива? 

Задача 39 

Заготівельна організація звернулася до банку з проханням надати 
їй кредит на липень для розрахунків готівкою зі здавачами сільсько-
господарської продукції. Для визначення розміру авансового креди-
ту подано розрахунок, в якому вказані прогнозовані дані по заготівлі 
на цей місяць, тис. грн.: 

1.  Прогнозований обсяг закупівлі  
сільськогосподарської продукції  
у населення  840 

З них сплачується: 
шляхом безготівкових перерахувань  
(поштовими переказами, перерахуваннями  
до Ощадного банку на вклади)  180 
готівкою  660 
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2.  Видатки по доставці сільгосппродукції  
і проведенню закупівель за готівку  60 

3.  Видатки на закупівлю з виручки  20 
4.  Надходження сільгосппродукції  

від колгоспів  80 
5.  Потреба в готівці для розрахунків  

з населенням і на видатки по  
веденню закупівель 

6.  Термін авансового кредиту 6 днів. 

Визначити розмір авансового кредиту. 

Задача 40 

Підприємство 10.05.98 звернулося до банку з кредитною заявкою 
про надання кредиту на суму 200 тис. грн. для придбання сировини і 
матеріалів у зв’язку з сезонністю роботи постачальників. 

Баланс на 01.05.99 містить таку інформацію, тис. грн.: 
1.  Залишки сировини і матеріалів  280 
2.  Власні кошти  30 
3.  Неоплачена сировина і матеріали  40 
4.  Заборгованість по позичках під сировину,  

терміни погашення якої ще не настали  10 
5.  Кредитна лінія  200 

Визначити розмір кредиту, що може бути наданий підприємству. 

Задача 41 

Є такі звітні дані: 

Група кредитів Сума залишку заборгованості, тис. грн. Ступінь ризику, % 

Стандартні 2400 2 

Під контролем 600 5 

Субстандартні 300 20 

Сумнівні 200 50 

Вартість майна, яке обліковується банком при розрахунку розміру 
страхового резерву, за стандартним кредитом становить 700 тис. грн.; 
за кредитами під контролем та субстандартними — відповідно 350 
та 200 тис. грн. 

Необхідно визначити розмір резерву для відшкодування можли-
вих втрат за кредитними операціями щодо кожної групи кредитів та 
загальну суму резерву. 
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ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Задача 42 

Загальними зборами акціонерів банку «Форум» прийнято рішення про 
випуск простих акцій для поповнення статутного фонду. 

1.  Які види діяльності з випуску та обігу цінних паперів мають 
право здійснювати комерційні банки? 

2.  З якого моменту банк може здійснювати діяльність з випуску 
та обігу цінних паперів? 

3.  Назвіть умови видачі банкам дозволів на операції з цінними 
паперами. 

Задача 43 

Банк «Форум» подав до Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку заяву про видачу дозволу на здійснення операцій з цінними папе-
рами. 

1.  Назвіть документи, які повинні бути подані разом із заявою 
банку. 

2.  Охарактеризуйте кожний з документів, що повинен бути по-
даним. 

Задача 44 

До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 5 жовтня 1999 
р. подано комплект документів банком «Зевс» на здійснення операцій з 
цінними паперами. 

1.  Вкажіть, не пізніше якого терміну повинен бути проведений 
розгляд поданих документів. 

2.  В яких випадках може бути відмовлено банку у видачі дозво-
лу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів? 

Задача 45 

В установчих документах банку—торгівця цінними паперами виникли 
зміни. 

1.  В який термін повинно бути надіслане повідомлення про змі-
ни в установчих документах банку до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку? 

2.  В чому суть цього повідомлення? 
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ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Задача 46 

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік принесла дивіденди у 
20 грн., а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У 
поточному році дивіденди очікуються на тому самому рівні, але рівень 
позичкового процента має зрости до 8% річних. Облікова ставка НБУ — 
11%. 

1.  Що таке інвестиційні операції комерційних банків? 
2.  Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також 

очікуваний у поточному році. Зробити необхідні висновки. 

Задача 47 

Банк має намір інвестувати кошти в акції: 
1.  підприємства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 48 грошових 

одиниць за акцію; 
2.  товариства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 56 грошових 

одиниць за акцію. 
Приріст майбутніх дивідендів в обох підприємств не очікується, а сере-

дня прибутковість акцій на ринку цінних паперів становить 8% річних. 

1.  Якою є мета інвестиційної діяльності комерційного банку? 
2.  У чому полягає різниця між інвестиціями та позичками? 
3.  Яка має бути ціна простих акцій? 

Задача 48 

Банк випустив привілейовані акції, річний дивіденд на одну акцію ста-
новить 80 умовних грошових одиниць. Дисконтна ставка подібних акцій на 
ринку цінних паперів дорівнює 20% 

1.  Визначити ринкову вартість привілейованих акцій. 
2.  Які фактори ризику властиві банківським інвестиціям? 

Задача 49 

Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні 
позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації — 2 роки. 

1.  Визначити курс облігації. 
2.  Назвати методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності 

комерційних банків. 

Задача 50 
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Банк випустив вексель на 60 тис. грн. терміном 90 днів зі сплатою 20% річ-
них. Облікова ставка НБУ становить 30% річних, а ставка комерційного банку 
по депозитах — 32% річних. Кількість днів у році — 360 днів, кварталі — 90. 

Розрахувати, за якою ціною комерційний банк викупить свій век-
сель після закінчення 90-денного терміну. 

ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

Задача 51 

Експортна компанія «В» внаслідок посилення конкуренції змушена про-
понувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого рахунку. 

Охарактеризуйте: 
а) основні проблеми експортера, пов’язані з переходом до таких 

умов розрахунків; 
б) яким чином експортний факторинг може зменшити ці проблеми. 

Задача 52 

Поясніть, чому деякі підприємці часто схильні вважати, що без-
відзивний документарний акредитив є: 

а) для експортера лише умовним зобов’язанням банку; 
б) для імпортера таким, що не забезпечує повного захисту його 

інтересів. 

Задача 53 

Експортер отримав через свій банк повідомлення про умови відкритого 
на його ім’я імпортером безвідзивного документарного акредитива. 

Як банківський фахівець, дайте суттєві поради: 
а) що він має робити з цими умовами в першу чергу; 
б) про що він повинен пам’ятати при підготовці відповідних до-

кументів. 

Задача 54 

Імпортер має оформити заяву на відкриття безвідзивного документар-
ного акредитива і звертається до свого банку з проханням про консульта-
цію стосовно можливих «підводних рифів», яких йому слід остерігатися. 

Підготуйте письмову відповідь на його запит. 

Задача 55 
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Експортер виявив добру волю і на термінове прохання імпортера відп-
равив йому товари літаком, а не пароплавом, як це передбачалось умовами 
акредитива. Тепер він звертається зі скаргою, що документи, представлені 
ним для оплати з акредитива, не прийняті банком, оскільки замість коно-
самента від подав авіатранспортну накладну. 

Дайте відповідь на скаргу, а також детально поясніть клієнту 
можливі шляхи виходу з такої ситуації. 

Задача 56 

Використайте умовний календар на грудень, поданий нижче, для 
того щоб визначити: 

а) тривалість операцій спот номінально (кількість днів); 
б) тривалість операцій спот фактично (кількість днів); 
в) дату остаточного валютування за операцією спот. 

Валюта 
Дні укладання 

угод 
Робочі дні за 

спот 
Календарні дні 

Дати валюту-
вання за спот 

GBP 4    

DEM 15    

DEM 22    

CAD 14    

CAD 22    

Календар на грудень 

Неділя Понеділок Вівторок Середа  Четвер  П’ятниця Субота 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25  
Різдво 

26 
Свято у 
Канаді 

27 28 29 30 

31       
 

Задача 57 

А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він за-
непокоєний можливим підвищенням фунта стерлінгів до долара, а йому нале-
жить сплатити 2 000 000 фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію 
ринку визначте, в якій позиції (довгій чи короткій за фунтами стерлінгів) пере-
буває імпортер? Імпортер на форвардному ринку займе довгу чи коротку пози-
цію? 

Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів 
через 2 місяці і стурбована можливим послабленням канадського долара в 
наступні 60 днів. 



 152 

Як вона може використати форвардний ринок? 
Яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка? 
Якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку? 

Задача 58 

Які з наведених нижче прикладів ділових операцій є спотовими? 
а) компанія купує 1 млн німецьких марок з валютуванням на 8 серпня; 
б) компанія продає канадські долари за 8 млн доларів США з валюту-

ванням 18 травня і продає 8 млн доларів США для купівлі французьких 
франків з валютуванням на 18 травня; 

в) компанія купує 10 млн голландських гульденів для придбання дено-
мінованих у гульденах цінних паперів. Одночасно з цією спотовою купів-
лею вона проводить форвардний продаж гульденів за долари з валютуван-
ням на день, що збігається з датою погашення інвестицій в гульденах. 

Задача 59 

Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 мі-
сяці позичити німецькі марки терміном на 6 місяців. Його турбує, що про-
центна ставка німецької марки може стати вищою через 3 місяці, і він хоче 
зафіксувати ставку марки сьогодні. 

Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати 
майбутню вартість позички у німецьких марках уже сьогодні. 

ТЕМА 8. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 

Задача 60 

Банк здав в оренду підприємству устаткування вартістю 30 тис. грн. Строк 
угоди — 3 роки, лізинговий процент — 10%, періодичність орендних пла-
тежів — 1 раз на квартал. 

1.  Що таке лізинг? Його види. 
2.  Назвати складові частини лізингового платежу. 
3.  Визначити розмір орендних платежів. 

Задача 61 

Банк уклав з фабрикою угоду про лізинг устаткування вартістю 50 тис. 
грн., причому амортизація цього устаткування передбачена на рівні 95%. 
Строк угоди — 2 роки, лізинговий процент — 8%, періодичність орендних 
платежів — один раз на квартал, причому перший платіж передбачається в 
момент підписання орендарем протоколу про приймання обладнання. 

1.  Розкрити зміст лізингової угоди. 
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2.  Описати технологію лізингових операцій. 
3.  Визначити розмір орендних платежів. 

Задача 62 

Підприємство уклало з банком спеціальний договір, згідно з яким банк 
купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., 
процентна ставка за короткостроковими позичками — 60% річних. Строк 
документообігу — до 20 днів, плата за обслуговування — 0,5%. Розмір оп-
лати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60%. 

1.  Розкрити поняття факторингу. 
2.  Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступ-

ки боргу? 
3.  Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісій-

ну винагороду за виконання факторингової послуги. 

Задача 63 

Фабрика відвантажила продукцію на 80 тис. грн. і вирішила укласти 
угоду з банком про стягнення боргу з покупця. Розмір авансу, який банк 
має перерахувати фабриці, — 70%. Оплата покупцем одержаної продукції 
очікується за таким графіком: 20 тис. грн. — через 5 днів після одержання 
фабрикою авансу; 40 тис. грн. — ще через 4 дні і 20 тис. грн. — через 7 
днів. Плата за обслуговування становить 1%. 

1.  Назвати види факторингу. 
2.  Обчислити комісійну винагороду банку за виконання факто-

рингової послуги. 

Задача 64 

Банк купив у підприємства «Дніпро» право на вимогу боргу (без права зво-
ротної вимоги до клієнта). Розмір вимоги — 100 тис. грн., процентна ставка за 
використання кредиту — 40% річних, розмір авансу, що його потрібно пере-
рахувати клієнтові, — 60%. Покупець продукції часто затримує платежі підп-
риємству «Дніпро»; розмір ризику за несвоєчасність одержання коштів від 
платника становить 2 процентних пункти. Строк документообігу між банками 
платника і постачальника — 7 днів. Плата за обслуговування — 1%. 

1.  Визначити розмір комісійної винагороди. 
2.  Назвати особливості купівлі банком у клієнта права на вимогу 

простроченої дебіторської заборгованості. 

3.2. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

1.  Комерційні банки, їх види і функції. 
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2.  Порядок створення та організаційна структура комерційного бан-
ку. 

3.  Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків. 
4.  Максимальний розмір ризику на одного позичальника. 
5.  Функції комерційних банків. 
6.  Організація діяльності комерційного банку. 
7.  Показники, що характеризують платоспроможність комерційного бан-
ку. 

8.  Загальна характеристика операцій комерційних банків. 
9.  Порядок реєстрації комерційних банків. 

10.  Склад доходів та витрат комерційного банку. 
11.  Прибуток комерційного банку та його використання. 
12.  Оцінка ліквідності балансу комерційного банку. 
13.  Робота комерційного банку, пов’язана з підтриманням ліквідності 

балансу. 
14.  Основи організації безготівкових розрахунків і структура безготів-

кового грошового обігу. 
15.  Форми безготівкових розрахунків у народному господарстві і спо-

соби платежів. 
16.  Готівкові і безготівкові розрахунки, сфера їх застосування. 
17.  Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. 
18.  Розрахунки шляхом заліку взаємних вимог. 
19.  Розрахунки платіжними дорученнями. 
20.  Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями. 
21.  Розрахунки плановими платежами. 
22.  Безготівкові розрахунки чеками. 
23.  Розрахунки із застосуванням акредитивів. 
24.  Розрахунки з використанням векселів. 
25.  Інкасування і доміциляція векселів. 
26.  Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. 
27.  Організація готівкових грошових розрахунків. 
28.  Склад, структура та економічна характеристика кредитних ресур-

сів комерційного банку. 
29.  Власні та залучені ресурси, їх економічна характеристика. 
30.  Залучені ресурси комерційних банків, порядок їх формування і 

прогнозування. 
31.  Операції банків по залученню вкладів і депозитів. 
32.  Види вкладів та їх економічна характеристика. 
33.  Власний капітал комерційного банку, його склад і порядок формування. 
34.  Функції власного капіталу. 
35.  Кредитний план комерційного банку як складова його бізнес-плану. 
36.  Управління банківськими ресурсами на макро- та мікрорівнях. 
37.  Маневрування кредитними ресурсами комерційних банків. 
38.  Зміст депозитного договору. 
39.  Умови кредитування підприємств комерційними банками. 
40.  Способи захисту від кредитного ризику. 
41.  Порядок укладання кредитних договорів між підприємствами і ко-

мерційними банками, зміст кредитного договору. 
42.  Способи оцінки банком кредитоспроможності позичальника. 
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43.  Показники, що характеризують кредитоспроможність позичальника. 
44.  Джерела аналізу кредитоспроможності підприємств та їх викорис-

тання банком. 
45.  Форми забезпечення повернення кредиту позичальниками банку. 
46.  Заставне право банку і спосіб його реалізації. 
47.  Вимоги, що пред’являються комерційними банками до застави по 

позичках. 
48.  Ліміт кредитування і кредитна лінія. 
49.  Зміст договору про заставу. 
50.  Гарантія (поручительство) як форма забезпечення кредиту. 
51.  Страхування кредитів як форма їх забезпечення. 
52.  Переуступка контрактів і дебіторської заборгованості як форма за-

безпечення кредиту. 
53.  Забезпечення кредитів товарними запасами. 
54.  Товарно-матеріальні цінності в обороті і товарно-матеріальні цін-

ності у виробництві як форма забезпечення кредитів. 
55.  Забезпечення кредитів дорожніми документами. 
56.  Цінні папери як форма забезпечення кредиту. 
57.  Забезпечення банківських кредитів рухомим і нерухомим майном. 
58.  Класифікація банківських кредитів за видами. 
59.  Форми позичкових рахунків і режим їх дії. 
60.  Порядок видачі і способи погашення банківських кредитів. 
61.  Контроль комерційного банку за використанням і погашенням кредиту. 
62.  Процент за кредит комерційних банків та його диференціація. 
63.  Функції банківського процента і критерії диференціації процентних ставок. 
64.  Диференціація процентних ставок по вкладах і депозитах. 
65.  Банківський контроль і кредитні санкції. 
66.  Етапи процесу кредитування. 
67.  Проблемні кредити. 
68.  Кредити, пов’язані з вексельним обігом. 
69.  Обліковий кредит. 
70.  Акцептний кредит. 
71.  Авальний кредит. 
72.  Кредит під заставу векселів. 
73.  Іпотечний кредит. 
74.  Лізинговий кредит. 
75.  Кредити під цінні папери. 
76.  Сільськогосподарські кредити. 
77.  Контокорентний кредит. 
78.  Кредити на споживчі цілі. 
79.  Кредити на покупку товарів довгострокового призначення. 
80.  Кредитна картка як форма споживчого кредиту. 
81.  Чековий кредит. 
82.  Консорціальний кредит. 
83.  Надання довгострокових кредитів фізичним особам. 
84.  Формування і використання резерву для відшкодування можливих 

втрат за позичками комерційних банків. 
85.  Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. 
86.  Види цінних паперів. 
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87.  Формування банківського портфеля цінних паперів. 
88.  Управління портфелем цінних паперів. 
89.  Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку. 
90.  Банки в ролі андеррайтерів. 
91.  Суть і цілі банківських інвестицій. 
92.  Ризики і ліквідність інвестиційних операцій. 
93.  Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестицій-

ному процесі. 
94.  Проектне фінансування інвестиційних проектів. 
95.  Розрахунки в іноземній валюті за зовнішньоекономічними договора-

ми. 
96.  Кредитування експортно-імпортних операцій. 
97.  Посередництво комерційних банків при операціях з іноземною валютою. 
98.  Характеристика банківських послуг. 
99.  Гарантійні, посередницькі, консультаційні та інформаційні послу-

ги комерційних банків. 
100.  Трастові послуги комерційних банків. 
101.  Лізингові операції. 
102.  Факторингові операції. 
103.  Визначення вартості банківських послуг. 
104.  Порядок документального оформлення позичок комерційними банками. 
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