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ARE IN MODERN TERMS OF DEVELOPMENT OF BANK TO BUSINESS

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано вплив якісного управління гро-

шовими потоками банків на ефективність банківської діяль-
ності загалом. Проаналізовано основні показники результатів 
діяльності банківської системи України, зроблено висновки, які 
стверджують, що ефективність банків загалом характеризує 
їх здатність своєчасно створювати грошові потоки та якісно 
управляти ними. 

Ключові слова: ефективність, банк, якість, грошові пото-
ки, прибутковість.

АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризовано влияние качественного управ-

ления денежными потоками банков на эффективность банков-
ской деятельности в целом. Проведен анализ основных показа-
телей результатов деятельности банковской системы Украины, 
сделаны выводы, которые утверждают, что эффективность 
банков в целом характеризует их способность своевременно 
создавать денежные потоки и качественно управлять ими. 

Ключевые слова: эффективность, банк, качество, 
денежные потоки, прибыльность.

ANNOTATION
The article characterizes the influence of the qualitative 

management of bank cash flows on the efficiency of a banking 
activity on the whole. The main indices of results of the Ukrainian 
banking system activity were analyzed. The article concluded 
that the efficiency of banks in general characterizes their ability to 
create cash flows in proper time and to qualitatively manage them.

Keywords: efficiency, bank, quality, cash flows, profitability.

Постановка проблеми. Невизначеність зо-
внішнього та внутрішнього середовища, у яко-
му працюють банки України, упровадження но-
вих методів конкурентної боротьби вимагають 
адекватних підходів до управління банківською 
установою, особливо в частині менеджменту. 
Якість організації грошових потоків визначає 
ступінь фінансової рівноваги банку в процесі 
його діяльності, операційного процесу, пропо-
зиції власного капіталу й позикових коштів. 

Аналіз грошових потоків є одним із най-
важливіших етапів управління грошовими по-
токами банку, результатом якого є визначення 
основних напрямів і методів забезпечення рів-
новаги грошових ресурсів, виявлення резервів 
підвищення ефективності діяльності банку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню поняття економічної ефективнос-
ті присвячено праці зарубіжних і вітчизняних 
учених, серед яких М. Болюх, Г. Башнянин, 
В. Осипов, С. Покропивний, Е. Росс, К. Фіпс, 

Х. Лібенштейн, С. Шефрін, Т. Хачатуров. Про-
блеми управління грошовими потоками банків 
вивчали українські вчені: І. Бланк, О. Васюрен-
ко, Л. Алексєєнко, Д. Олексіч, А. Дзюблюк. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість робіт із цієї галузі, залишається ак-
туальним питання впливу якісного управління 
грошовими потоками на ефективність банків-
ської діяльності. 

Мета статті. Фінансовий сектор відіграє 
ключову роль у розподілі грошових потоків в 
економіці. Ефективність банків як один із най-
важливіших фінансових посередників суттєво 
впливає на економічну діяльність, значимість 
її виявляється як на макро-, так і мікрорівні. 
Метою статті є визначення теоретичних засад 
управління грошовими потоками банків.

Виклад основного матеріалу. В умовах рин-
кової економіки важливим завданням є визна-
чення фінансової стійкості банку, тому що від 
неї залежить здатність банку генерувати гро-
шові потоки. Наявність грошей у банку визна-
чає можливість його виживання й подальшого 
розвитку. Економічні передумови нашої країни 
залежать від ефективної політики управління 
грошовими потоками. Багато уваги вчених-
економістів зосереджується на новому понятті 
«грошовий потік». 

О. Кірейцева наводить три стратегічні пи-
тання, на які необхідно знайти відповідь потен-
ційному власникові. 

По-перше, якими повинна бути розмір та 
оптимальний склад активів банку, що дають 
змогу досягнути найбільшого добробуту його 
власників, акціонерів і колективу. 

По-друге, як і де знайти джерела фінансу-
вання та якою має бути їх оптимальна струк-
тура. 

По-третє, як організувати поточне й пер-
спективне управління фінансовою діяльністю, 
щоб забезпечити платоспроможність і фінансо-
ву стійкість банку [1]. 

Результатом вияву фінансово-економічних 
відносин є виникнення та формування грошо-
вого потоку під час банківських операцій у про-
цесі операційної, кредитно-депозитної, інвести-
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ційної й фінансової діяльності банку, 
що має певні ознаки, з-поміж яких 
З. Васильченко та Д. Пірог виділяють 
такі [2]. 

По-перше, це рух коштів, який здій-
снюється за умови виконання договір-
них зобов’язань банку і забезпечується 
наявністю відповідного документально-
го оформлення й підтвердження причи-
ни формування грошового потоку. 

По-друге, особливості операцій бан-
ку дають змогу ідентифікувати рух 
коштів за видами грошових потоків 
відповідно до встановлених критеріїв 
групування. 

По-третє, грошові потоки, що гене-
руються банком, мають виключно фі-
нансовий характер, оскільки їх резуль-
татом є формування, розподіл і використання 
фондів грошових ресурсів банку. 

На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо 
визначення поняття «грошовий потік», осо-
бливо якщо ми порівнюємо різні підходи до 
трактування грошових потоків банку серед ві-
тчизняних та зарубіжних учених-економістів. 
Підводячи підсумки вивченого, виокремимо 
такі трактування поняття «грошовий потік». 

У межах першого підходу автори розуміють 
визначення грошового потоку як сукупність по-
слідовно розподілених у часі платежів, які були 
отримані внаслідок здійснення відповідної ді-
яльності [3; 4; 5; 6]. 

Згідно з другим підходом, автори наголошу-
ють, що грошові потоки генеруються банком, 
мають фінансовий характер, тому що результа-
том діяльності є формування, розподіл і вико-
ристання грошових ресурсів [7; 8; 9]. 

Представники третього підходу грошові по-
токи досліджують як процес надходження й ви-
буття коштів у готівковій та безготівковій фор-
мах, що обов’язково підлягає документальному 
оформленню [10; 11]. 

Відповідно до четверного підходу, грошові 
потоки асоціюються з ліквідністю банку, щоб 
у результаті діяльності отримати відповідний 
прибуток, а також зберегти фінансову рівновагу 
на ринку [1; 12]. 

Поняття «грошовий потік банку» включає 
до свого складу численні види грошових пото-
ків, що обслуговують фінансову діяльність бан-
ку, які можна класифікувати за масштабами 
обслуговування банківських операцій; за вида-
ми господарської діяльності відповідно до між-
народних стандартів обліку; за спрямованістю 
руху коштів; за методом обчислення обсягу.

Отже, проаналізувавши різні підходи до 
трактування поняття «грошові потоки», може-
мо дати таке визначення: це безперервний рух 
усіх грошових надходжень, а також виплат 
банку за певний період часу.

Слід відмітити, що будь-яка система управ-
ління має супроводжуватися реалізацією пев-
них принципів. У свою чергу принципи управ-

ління грошовими потоками банку надають 
можливість ураховувати розвиток банку, досяг-
нення його кінцевих результатів діяльності, по-
стійне зростання в довгостроковій перспективі 
ринкової вартості, збалансованість обсягу гро-
шових потоків основної банківської діяльності 
(рис. 1).

Перший принцип інформаційної достовір-
ності полягає в створенні такої бази, яка відпо-
відала б міжнародним стандартам ведення бан-
ківського бізнесу. Забезпечення цього принципу 
пов’язане зі складними розрахунками, яким не 
вистачає уніфікації методичних підходів. 

Принцип забезпечення збалансованості поля-
гає в тому, що управління грошовими потоками 
банку пов’язано з видами, обсягами, тимчасо-
вими інтервалами й іншими їхніми характерис-
тиками. Реалізація цього принципу пов’язана 
з оптимізацією грошових потоків банку під час 
управління ним. 

Під час реалізації наступного принципу за-
безпечення ефективності грошові потоки бан-
ку можна охарактеризувати як нерівномірне 
витрачання надходження та коштів у розрізі 
окремих тимчасових інтервалів, які можуть 
призвести до формування значних обсягів тим-
часово вільних грошових активів банку. Цей 
принцип в управлінні грошовими потоками 
банку полягає в забезпеченості ефективного ви-
користання шляхом здійснення кредитно-фі-
нансових операцій банку. 

Реалізація принципу забезпечення ліквід-
ності полягає у відповідності синхронізації по-
зитивного й негативного грошових потоків у 
розрізі кожного тимчасового інтервалу певного 
періоду. Тобто, висока нерівномірність певних 
видів грошових потоків спричиняє тимчасовий 
дефіцит грошових потоків банку, що негативно 
позначається на його платоспроможності. Адже 
під час управління грошовими потоками бан-
ку потрібно забезпечити достатній рівень їхньої 
ліквідності протягом цього періоду. 

Розглядаючи принципи управління грошо-
вими потоками банку, доходимо висновку, що 
найголовнішою ознакою є забезпечення фінан-

Принципи управління грошовими потоками банку

Інформаційна достовірність – створення необхідної та 
достатньої інформаційної бази відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності

Забезпечення збалансованості – оптимізація грошових 
потоків за видами, обсягами, часовими інтервалами

Забезпечення ефективності – мобілізація тимчасово 
вільних коштів у фінансові інвестиції

Забезпечення ліквідності – синхронізація позитивного 
й негативного грошових потоків за всіма часовими 

Рис. 1. Принципи управління грошовими потоками банку
Авторське узагальнення
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сової рівноваги певного банку під час усього 
його розвитку, але потрібно балансувати обся-
ги надходження та зменшення коштів, а також 
синхронізувати їх у часовому інтервалі. 

Слід зазначити, що під час аналізу грошових 
потоків банку виникає необхідність забезпе-
чення рівноваги грошових потоків і вирішення 
проблеми ліквідності. Потреба банку в ліквід-
них активах визначається як сума очікуваної 
потреби в коштах для обслуговування депозит-
них і недепозитних зобов’язань та потреби в на-
данні кредитів. 

Тому серед методів оцінювання потреб банку 
в ліквідних активах доцільно виділити метод 
структури коштів (структурування фондів); ко-
ефіцієнтний метод (метод індикаторів ліквід-
ності); метод джерел і використання коштів; 
метод показників ліквідності [13, 14].

Сутність методу структурування фондів за-
лежить від установлення відповідності між на-
прямами використання ресурсного потенціа-
лу та конкретно визначеними видами джерел. 
Більшість ресурсів, що сформувалась за рахунок 
вкладів до запитання, залишків на розрахунко-
вих рахунках клієнтів, укладається в цінні папе-
ри й короткострокові кредити. Кошти, які було 
спрямовано на придбання облігацій і видачу дов-
гострокових кредитів, повинні бути одержані зі 
стабільних джерел, таких як строкові вклади й 
депозити. Під час застосування цього методу ви-
діляють три етапи структурування фондів. 

Згідно з першим етапом, потрібно розподі-
лити всі ресурси банку за джерелами формуван-
ня відповідно до їх обіговості та рівня осідання 
коштів за рахунками. Ступінь стабільності всіх 
банківських пасивів можна поділити так: 

– поточні зобов’язання, або «гарячі гроші». 
Сутність полягає в тому, що кошти можуть зні-
матися з рахунків без попередження й чутливо 
реагувати на зміни на ринку відсоткових ставок 
(до цієї групи належать міжбанківські позики, 
у яких нефіксований строк погашення, отрима-
ні позики овернайт (строк до 1 дня); 

– мінливі, або поточні зобов’язання. Харак-
теризуються тим, що значна частина коштів 
можуть бути вилучені з банку в будь-який мо-
мент, але при цьому певна сума перебуває на 
рахунку (належать кошти до запитання як юри-
дичних, так і фізичних осіб, кошти бюджетних 
і позабюджетних фондів, кредиторська забор-
гованість, коррахунки інших банків, транзитні 
рахунки (строк до 7 днів); 

– основні вклади, або стабільні зобов’язання: 
відповідно до джерел коштів, за якими потріб-
но, щоб імовірність довгострокового відпливу 
грошей була мінімальною (це ощадні та строко-
ві рахунки, депозитні сертифікати, кошти від 
продажу цінних паперів, а також недепозитні 
джерела коштів, у яких фіксований строк по-
гашення); 

– безстрокові пасиви – це власні кошти бан-
ку, тобто статутний капітал, резерви, нерозпо-
ділений прибуток. 

На другому етапі відбувається аналіз згідно з 
ресурсною базою банку в межах виділених груп 
зобов’язань, тобто виділяють рівень осідання 
коштів і розраховують розмір стабільних за-
лишків відповідно до кожної групи зобов’язань. 
Оцінюючи рівень стабільності ресурсної бази 
банку, використовують такі показники: 

• рівень осідання коштів за рахунком обчис-
люється як співвідношення різниці між залиш-
ками коштів на рахунку на кінець та початок 
періоду до загальної суми надходжень за рахун-
ком відповідно до того самого періоду [15];

• середня тривалість зберігання коштів на 
рахунку банку обчислюється так, як співвідно-
шення різниці між залишками коштів на ра-
хунку на кінець і початок періоду до загальної 
суми надходжень за рахунком на такий самий 
період [15].

Стосовно третього етапу потрібно розрахува-
ти змінну та стабільну частину коштів згідно з 
кожною групою зобов’язань. Тому цей резуль-
тат аналізу дасть нам змогу точно прогнозува-
ти вихідні грошові потоки банку. Отже, частка 
може бути незначною для стабільних джерел 
(10–15%), поточних вкладів і недепозитних 
зобов’язань (25–30%), поточних зобов’язань 
(80–90%) [2]. 

Наступним розглянемо коефіцієнтний ме-
тод розрахунку потреби в ліквідних коштах, 
або метод індикаторів ліквідності. Сутність цьо-
го методу полягає в тому, що під час викорис-
тання різних співвідношень активних і пасив-
них позицій банк характеризується тим, яким 
буде рівень забезпеченості банку ліквідними 
коштами. Після розрахунку коефіцієнтів по-
рівнюються значення з нормативами, середньо-
галузевими значеннями показників, а також, 
можливо, з рівнем, що визначає банк у процесі 
свого досвіду. 

Щодо методу джерел і використання ко-
штів, то він передбачає порівняння вхідних і 
вихідних грошових потоків банку й визначен-
ня розриву ліквідності за кожний період про-
гнозування. Тобто, потреба в ліквідних коштах 
банку визначається за допомогою порівняння 
вхідних і вихідних грошових потоків. 

Для аналізу грошових потоків банку виді-
ляють методи моделювання, які дають змогу 
спрогнозувати їх розвиток у часі. Виділяють 
випадкові, імовірнісні та детерміновані моде-
лі. Імовірнісні моделі не враховують динамі-
ки строкових активів і пасивів відповідно до 
умов уже укладених договорів, які займають 
досить значну частку в загальних вимогах і 
зобов’язаннях [16]. 

Щодо детермінованих моделей, то вони та-
кож мають певний недолік, такий як невраху-
вання випадкових грошових потоків банку (на-
приклад, випадкове відновлення банківських 
послуг за новими договорами), тобто вони відо-
бражають тільки рух коштів за вже укладени-
ми договорами. Але перевагою останніх є вра-
хування строкових активів і пасивів. Проте для 
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ефективної банківської діяльності повинні про-
водитися й детермінативні, і випадкові операції 
з розбивкою за строками. 

Отже, з наведених методів визначення по-
треб банку в ліквідних активах проаналізовано 
недоліки та переваги наявних стратегій, тому 
використовувати рекомендується комплексний 
підхід, який враховував би тільки переваги за-
значених методів. Але спочатку потрібно визна-
чити ситуацію, яка складається в банку, а потім 
обирати певний метод управління ліквідністю 
банку, тому, на нашу думку, найефективніше 
в діяльності банку застосовувати комплексний 
метод оцінювання потреб. 

Висновки. Узагальнюючи результати дослі-
дження, слід зазначити, що в сучасних умовах 
нестабільної економіки виникає потреба в фор-
муванні ефективної системи управління грошо-
вими потоками банку, яка забезпечує не тільки 
стійкість банківської установи зокрема, а й бан-
ківської системи загалом у конкурентний пері-
од часу, можливість до подальшого розвитку, 
досягнення фінансового успіху на довгостроко-
ву перспективу.

Отже, проаналізувавши запропоновані під-
ходи до визначення поняття «грошовий потік», 
можна запропонувати авторське розуміння цієї 
категорії. Так, під грошовими потоками банку 
варто розуміти внутрішнє джерело стабільнос-
ті банку, що складається із сукупності надхо-
джень і виплат коштів та виявляється через 
збільшення вхідних і зменшення вихідних гро-
шових ресурсів, які обертаються протягом дея-
кого періоду часу. 

Розглядаючи класифікацію грошових пото-
ків, можемо цілеспрямовано здійснити облік, 
аналіз і планування грошових потоків різних 
видів банку. Під час характеристики видів гро-
шових потоків необхідно звертати увагу на їх-
ній високий взаємозв’язок. Якщо недостатньо 
обсягів у часі одного з цих потоків, то це зумов-
люватиме подальше скорочення обсягів іншого 
виду цих грошових потоків. 

Управління грошовими потоками банку за-
лежить від принципів і методів розроблення та 
реалізації управлінських рішень, що завжди 
пов’язані з тим, як формуються, розподіляють-
ся і як використовуються грошові потоки бан-
ку. 

Потреба у використанні коштів формується 
під впливом різних факторів, які не завжди 
є керованими з боку банку. Грошові потоки, 
пов’язані з використанням коштів, за розміра-
ми й ритмічністю, як правило, не збігаються 
з процесами формування коштів, оскільки це 
зумовлюється впливом факторів різної сукуп-
ності. Розбалансування грошового обігу банку 
має суттєве, навіть катастрофічне значення для 
нього, створює загрозу виникнення ситуації 
банкрутства. 

Найважливішою передумовою управління 
грошовими потоками має бути постійна участь 
вищого керівництва банку в процесі прийняття 

рішень щодо управління, а також необхідно пе-
редбачати механізми контролю за виконанням 
рішень, що приймаються. 

В основі управління лежить обов’язковий 
аналіз наявності оперативної та достовірної об-
лікової інформації, яка формується під час бух-
галтерського й управлінського обліку. 

Методи визначення потреб банку в ліквід-
них активах завжди мають свої переваги та не-
доліки. Тому, якщо враховувати ці недоліки, 
можна налагодити ефективне функціонування 
фінансового механізму управління грошовими 
потоками банку. Але на практиці вважаємо за 
потрібне використовувати комплексний підхід 
до потреби банку в ліквідних активах. 
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