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Анотація 

У статті розглядається сутність фінансово – кредитної діяльності банків та їх функції в процесі 

фінансово – кредитних взаємовідносин з підприємствами.  
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Abstract 

The article deals with the subject matter of financial and credit activity of banking institutions and and their 

functions in the financial and credit relationship with the enterprises.  
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Вступ 
 

Постановка проблеми. Банківська система України є одним із найбільш розвинутих елементів 

ринкового господарського механізму. Реформування банків при переході до ринку розпочалося 

раніше за інші сектори економіки, що визначалося роллю банків при вирішенні завдань перехідного 

періоду. Проте, незважаючи на позитивні зрушення, банківський сектор України залишається 

недосконалим та не відповідає вимогам сучасної конкурентоспроможності економіки. Як результат 

українські банки, особливо після світової фінансової кризи 2008 р. не ефективно виконують свої 

основні функції у сфері фінансово-кредитної взаємодії з підприємствами в частині: мобілізації 

грошових ресурсів для кредитування підприємств; наданні довгострокових позик на взаємовигідних 

умовах.  

Таким чином, банки протягом останніх років не ефективно здійснюють посередництво в 

переміщенні коштів від кредиторів до позичальників та не в повній мірі виконують функцію 

створення й регулювання грошового ресурсу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий внесок у дослідження проблем 

фінансово-кредитної діяльності банків зробили такі вчені та фахівці, як А. М. Мороз, М. I. Савлук [1], 

О.І. Лаврушин [2], О.П. Орлюк [3], Р. І. Тиркало [4] та інші.   
Метою даної статті дослідження сучасного стану фінансово – кредитної діяльності банків, 

функцій фінансово-кредитної системи та банків зокрема та визначення комплексу фінансово-

кредитних взаємовідносин банків і підприємств. 

 

Результати дослідження 

 

Сучасний стан розвитку банківського сектору України виявляє проблеми, вирішення яких, на 

наш погляд, може сприяти підвищенню конкурентоспроможності банків до світового рівня. Зокрема, 

до таких проблем доцільно віднести: високу концентрацію капіталу серед п’яти найбільших банків; 

нераціональну територіальну структуру, яка є наслідком локального характеру банківських ринків за 

рахунок нерівномірної концентрації; низький рівень капіталізації банків; низький рівень 

забезпеченості кредитних позик; низьку кредитоспроможність підприємств- позичальників. 

Розвиток фінансово-кредитної діяльності банків обумовлений процесами, які відбуваються на 

макро- та мікро рівні [6, 7, 8]. Ці процеси проходять більш об’єктивно, оскільки ґрунтуються на 

економічних законах розвитку. У міжнародній практиці [2; 9] відносно процесів, які відбуваються в 

банківській системі найбільш поширеною є думка про те, що банківська система являє собою 

сукупність банківських та інших фінансових установ, які виконують банківські операції.  
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Метою функціонування банківської системи, як сукупності банків, які взаємодіють на основі 

встановлених нормативів та правил є завдання забезпечення грошово- кредитного регулювання 

економіки, кредитно-розрахункового обслуговування та стабільної діяльності банків. Це обумовлює 

необхідність розгляду функцій фінансово- кредитної системи та банків зокрема. При цьому 

зазначимо, що основним елементом фінансово-кредитної системи є банк як установа, яка залучає та 

накопичує вільні грошові кошти підприємств, організацій, домогосподарств, а також здійснює випуск 

цінних паперів та кредитування економічних суб’єктів господарювання на умовах платності, 

зворотності, строковості та критеріях забезпечення й цільового використання [3]. 

Основні умови кредитної діяльності банків: 

 платність. Сутність платності кредиту полягає в тому, що банк видає кредити 

підприємствам за плату, яка називається процентом. 

 зворотність. Сутність умови зворотності полягає в необхідності повернення кредиту 

після закінченні строку його дії. 

 строковість. Сутність строковість кредиту визначає умову надання позики 

підприємствам на певний строк, обумовлений договором. 

 забезпечення. Сутність забезпечення полягає в наявності в банка права для захисту 

своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення кредиту через неплатоспроможність 

підприємства. 

 цільове використання. Сутність цільового використання полягає в наявності в банка 

права контролю використання наданого кредиту у сферах та на потреби, передбачені договором з 

підприємством 

Під фінансовою діяльністю банку, на мою думку, слід розуміти всі заходи та операції, що 

пов’язані з акумуляцією власного, залученого і позичкового капіталів, їх використанням, 

примноженням й своєчасним поверненням. 

Фінансова діяльність банку характерна наступними основними особливостями: 

 Вона є головною формою забезпечення розвитку банку як фінансового посередника у 

створенні умов для безперервного руху фінансових потоків. Завдання фінансової діяльності та її 

масштабів визначаються місією та стратегією розвитку діяльності банку, його загальною політикою, 

яка, своєю чергою, складається з підпорядкованих політик. 

 Фінансова діяльність банку є стабільною, тобто її здійснюють постійно. Це пов’язане з 

тим, що основними функціями сучасного банку є трансформаційні , які зумовлені посередницькою 

місією банків та їх особливим місцем серед фінансових посередників зокрема. 

 Форми, напрями та обсяги фінансової діяльності банку значною мірою залежать від 

його особливостей і організаційно-правових форм власності. Особливості виконання банківських 

операцій формують ресурсну базу банківської установи та визначають пропорції у використанні 

власного й позичкового капіталів, а також в обсягах залучення фінансових ресурсів. 

 Фінансова діяльність банку генерує свої специфічні види ризиків, поєднуванні 

поняттям «фінансовий ризик». Головним із цих ризиків є ризик ліквідності, платоспроможності,ризик 

втрати фінансової стабільності та кредитні, валютні, інвестиційні ризики. 

 Фінансова діяльність визначає специфічність характеру формованих нею грошових 

потоків банку. Ця специфіка полягає в тому, що в процесі фінансової діяльності позитивний 

грошовий потік завжди в підсумку цієї діяльності менший за обсягом, аніж негативний грошовий 

потік. 

 Фінансова діяльність банку, на відміну від інших видів,генерує в собі різні види 

продуктів та послуг, що є результатом специфіки діяльності банку як фінансового посередника, тому 

підходи до ціноутворення на фінансові ресурси певною мірою відрізняється від ціноутворення на 

промислову продукцію, продукцію транспорту, будівництва,тощо.Фінансова діяльність банку 

регулюється інструментами грошово-кредитної політики. 

Дослідження, виявлення й осмислення особливостей фінансової діяльності банку та форм її 

впливу на загальну суму його прибутку дає змогу сформулювати два найважливіші критеріальні 

завдання цієї діяльності : по-перше, мінімізацію вартості додатково залученого капіталу, по-друге, 

оптимізацію структури джерел додатково залученого капіталу. 

Обидва ці завдання, що визначають результативність фінансової діяльності банку, істотно 

впливають на загальний рівень його прибутку. 
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Крім того, діяльність банків, як елементів національної економіки орієнтована на цілі 

економічної політики та полягає в стимулюванні оптимальних темпів розвитку економіки шляхом 

надання підприємствам можливості залучати додаткові грошові ресурси. У цьому розумінні на наш 

погляд, заслуговує на увагу думка А.М. Мороза, який вважає банківські установи складовою 

частиною кредитної системи [1]. 

За умов, коли банки насамперед спеціалізуються на посередницькій діяльності [11], яка 

пов’язана із залученням грошових коштів на ринку фінансових ресурсів з метою продажу 

підприємствам, для їхньої ефективної фінансово-кредитної діяльності однаково важливими є операції 

із залучення коштів та їх розміщення. У свою чергу операції залучення коштів впливають на розмір 

банківських ресурсів, які є необхідною умовою розвитку масштабів діяльності банків. Ефективне 

розміщення фінансово-кредитних ресурсів забезпечує підвищення дохідності та ліквідності банків, їх 

економічну самостійність та стабільність. 

Слід відмітити, що функції банку є критеріями, за якими можливо визначити повноваження, 

форми організації та здійснення ними діяльності. За загальним підходом, під функцією банку слід 

розуміти конкретний процес діяльності, зміст якої визначається однорідністю та спрямованістю з 

вирішення поставлених цільових завдань. Зокрема, правовим відображенням функцій банків є 

компетенція. 

За аналізом літератури [4, 13] можна визначити, що серед науковців немає єдиної думки щодо 

складу функцій, які виконують банки.  

Однак, на нашу думку, зважаючи на організаційні засади створення банків у формі 

підприємств, доцільно виділити наступні групи функцій: 

 загальні функції, які відносять до управління діяльністю суб’єктами господарювання, 

зокрема організацію, планування, операції, контроль тощо; 

 функції маркетингу, які забезпечують ефективну діяльність банку в ринкових умовах, 

зокрема діагностика, реклама, комунікації тощо); 

 спеціальні функції банку, зокрема мобілізація, вкладення, фінансово-кредитне 

посередництво, стимулювання, банківські послуги тощо. 

Слід відмітити, що особливість посередницької функції банків полягає в тому, що критерієм 

ефективності перерозподілу фінансово-кредитних ресурсів банком є прибуток від їхнього 

використання позичальником [14].  

Отже, використання кредиту позичальником не тільки сприяє прискоренню обігу капіталів в 

економіці, скороченню витрат виробництва та зростання доходів підприємств, але й сприяє 

ефективній реалізації діяльності банків як фінансових посередників. З іншого боку, на нашу думку, 

доцільно звернути увагу на те, що об’єктом банківської діяльності є засоби платежу та накопичення, 

якими є гроші та інші цінності, які мають функції грошей. 

 

Висновок 

 
Встановлено, що пріоритетним завданням банків при розробленні стратегії фінансово- 

кредитної діяльності є глибоке і повне розуміння глобальних тенденцій розвитку реального сектору 

економіки та своєї місії в цьому розвитку. При розробці зазначеної стратегії банки повинні 

враховувати:  

 економічний стан підприємств, який може бути як сприятливий, так і несприятливий 

для діяльності банків на поточний момент;  

 маркетинг послуг, що дозволяє сконцентрувати зусилля на перспективних напрямах 

розвитку банку;  

 державна підтримка розвитку банку.  

При формування стратегії фінансово-кредитної діяльності банків доцільно дотримуватися 

певних принципів: визначення закономірності врахування міжнародного досвіду розвитку 

банківської діяльності; необхідність адаптації ринкових економічних механізмів до реалій 

вітчизняної економіки в умовах нестабільності банківської системи. 

 
 



4 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Банківські операції: підручник/ А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкiна; ред. : А. 

М. Мороз. -К.: КНЕУ, 2008. -608 с.  

2. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/ О.И. 

Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред.засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. 

О.И. Лаврушина. — 3-е изд.,доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 264 с. 

3. Фінансова енциклопедія / ред. : О. П. Орлюк. -К.: Юрінком Інтер, 2008. - 472 с.  

4. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р. І. Тиркала. — Тернопіль: Економічна 

думка, 2011. — 219 с.  

5. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Банківський нагляд. 

– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=64097.  

6. Грозний І.С. Використання узагальнюючих показників для оцінки процесу 

формування конкурентних переваг промислового підприємства/ І. С. Грозний // Вісник економічної 

науки України. – 2008. – № 2. – С. 31–35  

7. Кравець В.М. Західноєвропейський банківський бізнес: Становлення і сучасність / 

В.М. Кравець, О.В. Кравець. — К. : Знання-Прес, 2008. — 470с.  

8. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - Москва: Изд-во МГУ, 2009. - 

464с 

9. Кривов'яз, Т.В. Фінансовий облік у банках: навч.-метод. посібник для самостійного 

вивчення дисципліни/ Т. В. Кривов'яз, Я. М. Остапчук. -К.: КНЕУ, 2008. -312 с.  

10. Шеремет А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: 

Финансы и статистика, 2012. — 256 с.  

11. Банковская энциклопедия / Под ред. С. И. Лукаш, Л. А. Малютиной. — 

Днепропетровск: Каисса-Плюс, 2004. — 250 с. 

12. Скибенко С.Т. Банківські операції: Навч. посіб./ С.Т. Скибенко, С.П. Халява, Л.О. 

Цвєткова. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2008. – 240 с.  

13. Банковский менеджмент: учебник/ ред. О. И. Лаврушин. -М.: КНОРУС, 2012. -560 с. 

14. Банковское дело: Краткий словарь-справочник / Сост. А. В. Калина, В. Н. Кочетков. — К.: МАУП, 

2008. — 132 с. 

 

Сторчак Аліна Олександрівна – студентка групи Моф-13, факультет менеджменту, 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : alina22345@rambler.ru. 

 

Науковий керівник : Фурик Василь Григорович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. 

 

Alina O. Storchak - student MOf-13, Faculty of Management, Vinnytsia National Technical 

University, Vinnytsia, e-mail : alina22345@rambler.ru. 

 

Supervisor: Vasily G. Furyk, Candidate of Economic Sciences, professor Department of Finance., 

Vinnitsa National Technical University. Vinnitsa 

 

 

mailto:alina22345@rambler.ru
mailto:alina22345@rambler.ru

