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національній валюті на іноземні активи. Вилучення 
вкладів з банків, конвертація в іноземну валюту, по-
ява значного обсягу непрацюючих банківських акти-
вів, зростання процентних ставок, відсутність вільної 
ліквідності і падіння курсу перетворюються на одну 
фінансово-економічну проблему.

У моделях валютних криз третього рівня кризо-
ві явища пояснюються проблемами в банківському 
секторі, які генерують згодом істотний дисбаланс на 
валютному ринку та є підґрунтям, на наш погляд, 
виникнення кризи міжнародної банківської ліквід-
ності, що теж підтверджує необхідність досліджень 
її теоретичних засад та розробки методів регулюван-
ня.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасна 
банківська система України, у тому числі міжнарод-
на складова її діяльності, може сприяти якнайшвид-
шому усуненню наслідків економічної та валютної 
кризи. Для виконання такого складного завдання як 
уряду, так Національному банку України необхідно 
терміново розробляти та впроваджувати методи опе-
ративного реагування на умови, що змінюються в 
економіці країни та на світових фінансових ринках. 
Досягнення значної диверсифікованості міжнародної 
діяльності вітчизняних банків поряд з високим рів-
нем професіоналізму в сфері міжнародних операцій 
дозволить ефективно використати можливості сві-
тових фінансових ринків для мінімізації валютних 
ризиків. Таким чином, протиріччя сучасної міжна-
родної банківської діяльності, що проявляється у 

неоднозначному впливі міжнародної ліквідності на 
розвиток національної економіки та банків, є харак-
терним у сучасних умовах глобалізації. Вирішення 
зазначеного протиріччя на користь впровадження ін-
новаційної стратегії розвитку економіки України та 
такого важливого її сектора, як банківський, ґрунту-
ється на подальшому розвитку теоретичних засад та 
методичних рекомендацій до управління міжнарод-
ною банківською ліквідністю.
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Постановка проблеми. Циклічність у розвитку еко-

номічних систем зумовлює банківський менеджмент 
адекватно реагувати на зміни економічної кон’юнктури 
для забезпечення прибутковості й фінансової стабіль-
ності окремої банківської установи й банківської сис-
теми загалом. Посилення конкуренції, розширення 
філіальної мережі та децентралізації управління, зни-
ження показників прибутковості традиційних банків-
ських операцій, погіршення якості управління актива-
ми та пасивами викликають необхідність використання 
адекватних управлінських рішень у сфері оптимізації 
фінансового управління банком.

Ефективність діяльності банківських установ зна-
чно залежить від професіонального управління ак-
тивами та пасивами, розвитку системи клієнтсько-
го обслуговування, системи управління фінансовими 
ризиками, раціональної фінансової моделі банку, 
максимально ефективного використання фінансових 
ресурсів та мінімізації ризиків.

Розробка й впровадження науково обґрунтованої фі-
нансової моделі банку, розв’язання науково-практичних 
завдань, зростання прибутковості банківських установ 
як об’єктивно необхідної передумови подолання кризо-
вих явищ передбачають побудову та використання фі-
нансової моделі в банках як дієвого механізму оптиміза-
ції процесів управління активами та пасивами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вними проблемами управління активами та пасивами 
банківських установ та питаннями побудови фінансо-
вої моделі банку присвячені праці таких зарубіжних 
та вітчизняних вчених науковців та практиків, як: 
Дж. Сінкі, П. Роуз, Дж. Маршалл, Дж. Кенжалієв, 
О. Лаврушин, І. Ларіонова, В. Зубаєв, Ю. Масленчен-
ков, В. Селезньова, А. Смирнов, А. Мороз, О. Заруба, 
Л. Примостка, Л. Алексеєнко, Л. Кузнєцова, В. Мі-
щенко, Т. Савченко, І. Сало, З. Васильченко, І. Волош-
ко, А. Мещеряков, О. Криклій, О. Кириченко та ін.

Однак питання розробки концептуальних засад 
формування фінансової моделі банку як основної 
складової процесу управління активами та пасива-
ми, які б відповідали сучасним вимогам розвитку 
банківського сектора, забезпечуючи підвищення 
прибутковості банківських операцій та мінімізацію 
системних ризиків, потребують подальшого вдоско-
налення та дослідження.

Постановка завдання. Головною метою даного до-
слідження є обґрунтування та розробка концепту-
альних засад формування фінансової моделі банку 
як основної складової процесу 
управління активами та паси-
вами. Об’єктом дослідження 
виступають процеси управ-
ління активами та пасивами 
банківських установ за допо-
могою фінансової моделі. Фор-
мування фінансової моделі та 
результат її впровадження має 
забезпечувати ефективність та 
оптимізацію процесів управ-
ління активами та пасивами 
банку. Предметом дослідження 
є сукупність методичних, ме-
тодологічних й практичних ас-
пектів управління активами та 
пасивами банківських установ.

Виклад основного матері-
алу дослідження. Загострен-
ня конкурентної боротьби 
між учасниками фінансового 
ринку, яка дедалі посилюєть-

ся останнім часом, поява нових банківських про-
дуктів та технологій, підвищення ризикованості 
банківських операцій, динамічність розвитку рин-
ку банківських послуг та вплив процесів фінансової 
інтеграції та глобалізації – все це обумовлює необ-
хідність поглибленого дослідження зовнішніх та вну-
трішніх аспектів функціонування банківських уста-
нов й створення ефективної фінансової моделі банку 
та їх діяльності, які відображають поставлені цілі, 
визначають та моделюють напрями їх майбутнього 
розвитку. 

Проблема невизначеності та швидкої зміни сучас-
ного ринкового середовища обумовлює необхідність 
удосконалення методів та інструментів управління 
активами та пасивами банківських установ, що спри-
ятиме створенню ефективних механізмів реагування 
на негативні економічні явища, на основі узгодже-
ності управлінських рішень, формування бажаного 
майбутнього стану функціонування та досягнення 
позитивних фінансових результатів.

Загальний результат діяльності банку представ-
ляється у виді композиції результатів роботи бізне-
сів (центрів відповідальності) та окремих банківських 
продуктів. Аналіз роботи окремих бізнесів дозволяє 
виявити та локалізувати найбільш «вузькі» місця ро-
боти банку. Результати діяльності банку плануються 
у вигляді бюджетного завдання. Процес бюджетуван-
ня включає роботу зі складання оперативного, фі-
нансового і загального бюджетів, управління і контр-
олю за виконанням основних бюджетних показників. 
Звідси бюджетний процес – це замкнений цикл орга-
нізаційних і управлінських заходів щодо складання 
та контролю за виконанням основних позицій бюдже-
ту, здійснюваних з метою підвищення керованості і 
надійності комерційного банку [1, с. 98].

Процеси бюджетування і фінансового планування 
є невід’ємною частиною фінансового менеджменту, 
інструментом стратегічного планування, управління 
активами і пасивами, а також підготовки управлін-
ської інформації для прийняття рішень керівництвом 
банку. Виконання фінансового плану підрозділів і 
банку в цілому необхідно пов’язати із гнучкою систе-
мою стимулювання праці персоналу [2, с. 74]. Ефек-
тивне фінансове управління повинно бути спрямо-
ване на досягнення як в цілому по банку, так і за 
окремими напрямами діяльності стратегічних цілей 
банку, які обов’язково повинні характеризуватися 
кількісними фінансовими показниками (рис. 1).
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Рис. 1. Теоретична схема організації фінансового управління в банку
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Залежно від поставлених цілей та наявної органі-
заційної структури виділяються центри відповідаль-
ності, для кожного з яких складатиметься окремий 
баланс ресурсів й фінансовий план доходів та ви-
датків (бюджет). У ході перевірки виконання фінан-
сових планів (бюджетів) визначається ступінь ефек-
тивності роботи кожного з центрів відповідальності, 
а трансфертне ціноутворення (базові ставки) визначає 
кількісний характер взаємодії підрозділів, оцінки їх 
ефективності. Основою успішного розвитку та стабіль-
ного функціонування банківських установ в сучасних 
умовах фінансової нестабільності є наявність та ефек-
тивна реалізація фінансової моделі банку як основної 
складової процесу управління активами та пасивами 
[3]. Фінансова модель банку дозволяє забезпечити до-
сягнення всіх поставлених стратегічних цілей, які 
були поставлені в процесі управління (рис. 2).

Фінансова модель банку – загальний, не деталізо-
ваний план діяльності, який охоплює певний період 
часу і є способом досягнення поставлених стратегіч-
них цілей для забезпечення оптимізації й ефективно-
го управління активами та пасивами банку. 

Фінансову модель банківської установи можна 
також розглядати як довгостроковий, послідовний, 
раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до 
невизначеності умов середовища план, який супро-
воджується постійним аналізом та моніторингом у 
процесі реалізації й спрямований з певною метою на 
досягнення успіху в кінцевому результаті [4].

У процесі розробки фінансової моделі банку про-
водиться аналіз й прогнозування основних макрое-
кономічних показників розвитку банку, зокрема на-
прями формування й розміщення активів та пасивів, 
а також намічаються принципи їх використання та 
організації, вирішуються питання про необхідність 
концентрації на тих напрямах розвитку, які розро-
блені та прийняті політикою банку.

Фінансова модель банку дозволяє забезпечити до-
сягнення всіх поставлених стратегічних цілей, які 
були поставлені у процесі управління, а саме: забез-
печення прибутковості банківських продуктів і окре-
мих підрозділів; дотримання оптимальної ресурсної 
бази та мінімізація витрат з її формування; забез-
печення належного рівня ліквідності та платоспро-

Фінансова модель процесу управління активами та пасивами банківських 
установ

Суб’єкти 
управління

Особи, які приймають управлінські рішення щодо 
управління активами та пасивами банку

Об’єкти 
управління

Процес управління активами та пасивами  банку

Мета

 Дотримання оптимальних пропорцій між видами 
та обсягами активних та пасивних операцій;
 оптимізація співвідношення між прибутковістю 
та рівнем банківських ризиків.

Завдання 
управління

 Забезпечення належного рівня ліквідності;
 дотримання обов’язкових економічних 
нормативів;
 прогнозування руху процентних ставок;
 прогнозування зміни валютного курсу;
 контроль та управління банківськими ризиками;
 забезпечення фінансової стійкості банку.

Методи та 
інструменти
управління

1. Планування

2. Прогнозування

3. Аналіз(оцінка)

4. Контроль

5. Регулювання

Забезпечення 
процесу 

управління

Інформаційне Організаційне Нормативне

КадровеТехнічнеТехнологічне

Рис. 2. Фінансова модель процесу управління активами  
та пасивами банківських установ

Джерело: авторська розробка
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можності банку; моніторинг, контроль, управління 
системними ризиками; розробка короткострокового 
прогнозу за оцінкою ефективності джерел і напрямів 
використання фінансових ресурсів.

Фінансова модель є основним ключовим елемен-
том у сфері управління активами та пасивами банку, 
за допомогою якої проводиться моніторинг й забезпе-
чується оптимальний фінансовий портфель активів 
та пасивів [5]. Недотримання та невиконання пред-
ставлених вище основних завдань фінансової моделі 
призведе до дисбалансу між активними й пасивними 
операціями та діяльності банку загалом, прийняття 
невірних управлінських рішень, зменшення фінан-
сового результату та зростання системних ризиків у 
процесі управління.

Враховуючи основні концептуальні засади форму-
вання фінансової моделі банку як основної складо-
вої процесу управління активами та пасивами банку, 

слід розглянути баланс активних й пасивних опера-
цій банку та провести оцінку фінансових результатів 
для кожного із кредитних та депозитних продуктів 
балансу банку (табл. 1).

У сучасних умовах фінансової нестабільності та 
значних дисбалансів у діяльності банківських уста-
нов особливої уваги потребує управління активами 
та пасивами, зокрема їх балансування та оптиміза-
ція для забезпечення належного рівня ліквідності та 
платоспроможності й прибутковості. 

Вважаємо, що найбільш наочно зобразити ре-
зультати дослідження основних складових балансу 
банку за кредитними й депозитними продуктами та 
оцінку їх фінансових результатів, які представлені 
у таблиці 2.

Як свідчать дані таблиці 2, найбільш вигідними 
для банку є такі пасивні продукти, як депозит «На-
копичувальний», «Пенсійний +» та «Новий відсо-

Таблиця 1
Основні складові балансу ресурсів та основних кредитних продуктів банку

А К Т И В

Показники

Кредит під 
заставу 
депозиту

Кредит під 
поруку

Енергозберігаючий 
кредит

Кредит на 
купівлю 

автомобіля

Кредит 
«Доступне 

житло»

Іпотечне 
кредитування

Термін 
розміщення 
(місяці)

3 30 36 72 120 240

Ставка 
розміщення (%) 18,50 16,00 17,00 17,50 16,30 18,50

Базова ставка (%) 19,00 19,00 19,50 19,20 19,00 19,00

Добова ставка (%) 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Обсяг розміщення
(тис. грн) 100000 85000 50000 23800 200000 120000

П А С И В И

Показники

Вклад
«Депозитний»

Депозит
«Новий 

відсоток»

Депозит 
«Накопичувальний»

Депозит 
«Комбінований»

Депозит
«Строковий»

Депозит
«Пенсійний 

+»

Термін 
розміщення 
(місяці)

3 30 36 72 120 240

Ставка залучення
(%) 15,75 15,00 14,70 15,50 16,50 14,00

Базова ставка (%) 16,00 16,00 16,50 16,20 17,00 16,50

Добова ставка (%) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Обсяг розміщення
(тис. грн) 180000 5000 28000 15800 550000 320000

Джерело: розраховано автором

Таблиця 2
Показники ефективності фінансової моделі процесу управління активами та пасивами банку

Показники
Термін 

розміщення
(місяці)

Обсяг 
розміщення
(тис. грн.)

Внесок у 
спред,%

Внесок 
в ЧПД 

продуктів

Внесок у спред 
(трансформація 

строків) 

Внесок у ЧПД 
(трансформація 

строків) 

Вклад «Депозитний» 3 180000 0,25 450 1,00 1800,00

Депозит
«Новий відсоток» 30 5000 1,00 50 1,00 50,00

Депозит «Накопичувальний» 36 28000 1,80 504 -1,50 -420,00

Депозит «Комбінований» 72 15800 0,70 110,60 -1,20 -189,60

Депозит «Строковий» 120 550000 0,50 2750,00 -2,00 -11000,00

Депозит «Пенсійний +» 240 320000 1,50 4800,00 -1,50 -315200,00

Разом за пасивом Х 1098800 5,75 8664,60 -4,20 -324959,60

Кредит під заставу депозиту 3 100000 0,50 500 1,00 1000,00

Кредит під поруку 30 85000 3,00 2550 1,00 850,00

Енергозберігаючий кредит 36 50000 4,00 2000 1,50 750,00

Кредит на купівлю 
автомобіля 72 23800 1,50 357 1,20 285,60

Кредит «Доступне житло» 120 500000 2,70 13500 1,00 5000,00

Іпотечне кредитування 240 340000 0,50 1700 1,00 3400,00

Разом за активом Х 1098800 12,2 20607 6,7 11285,60

Джерело: розраховано автором
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ток». Інші депозити також залучаються за ставками, 
більш вигідними порівняно з ринковими (базовими), 
проте їх внесок у спред є дещо нижчим.

Серед кредитних продуктів найбільш прибутко-
вими є «Кредит під поруку», «Енергозберігаючий 
кредит» та «Доступне житло». Внесок казначейства 
зумовлений управлінням ризиками та трансформаці-
єю строків – пасиви меншого строку фондують більш 
довгострокові активи.

З приведеної вище таблиці розрахунку основних 
показників ефективності фінансової моделі процесу 
управління активами та пасивами банку доречно зо-
бразити результати дослідження основних складових 
балансу банку за кредитними й депозитними продук-
тами та провести оцінку їх фінансових результатів 
за допомогою побудови діаграми ефективності фінан-
сової моделі управління активами та пасивам банку, 
яку наведено на рисунку 1.
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10000
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Внесок 
пасивних 
операцій 

Внесок 
активних 
операцій 
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Ти
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 гр
н 

Внесок у ЧПД 

Депозит «Пенсійний +» 

Депозит «Строковий» 

Депозит «Комбінований» 

Депозит «Накопичувальний» 

Депозит "Новий відсоток" 

Вклад "Депозитний" 

Іпотечне кредитування 

Кредит «Доступне житло» 

Кредит на купівлю автомобіля 

Енергозберігаючий кредит 

Кредит під поруку 

Кредит під заставу депозиту 

Рис. 1. Внесок у чистий процентний дохід 
банківських продуктів

Джерело: розраховано автором

Наведена вище діаграма ефективності фінансової 
моделі процесу управління активами та пасивами 
банку показує, що банківська установа функціонує в 
умовах значних дисбалансів між строками трансфор-
мації ресурсів, що пояснюється підвищеним рівнем 
системних ризиків та глобальними фінансово-еконо-
мічними дисбалансами у світовій економіці.

На сучасному етапі функціонування та розвитку 
світової банківської системи важливими та пріори-
тетними напрямами виступають: розширення спек-
тра банківських послуг, прибутковість та ефектив-
ність банківського бізнесу, фінансова стабільність та 
надійність, вільний доступ до фінансових ринків та 
врахування мінливості ринкової ситуації.

Сучасні глобальні дисбаланси у валютно-фінансо-
вій сфері спонукають національні банківські устано-
ви більш адекватно та активно відноситися до про-
цесів управління активами та пасивами.

Оскільки у функціонуванні банківського сектора 
України в сучасних умовах підвищеної фінансової 
нестабільності й збиткової діяльності важливого зна-
чення набуває підвищення ефективності, надійності 
й фінансової стабільності банків України, яка зна-
чною мірою залежить від процесів управління акти-
вами та пасивами, виникає необхідність у пошуку 
нових підходів й методик їх оптимізації.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в 
сучасних умовах фінансової нестабільності та ма-
кроекономічних дисбалансів одним із пріоритетним 
напрямів у банківській діяльності виступає процес 
управління активами та пасивами банківських уста-
нов. Ефективність та оптимізація процесів управ-
ління активами та пасивами банків залежить від 
правильності прийняття управлінських рішень та 
сформованого плану діяльності, який охоплює пев-
ний період часу і є способом досягнення поставлених 
стратегічних цілей. Незалежно від стадії життєво-
го циклу управлінський персонал будь-якого банку 
має приймати управлінські рішення стосовно визна-
чення оптимального рівня ліквідності своїх активів, 
оскільки, з одного боку, недостатня ліквідність ак-
тивів може призвести як до незбалансованості так і 
до банкрутства, а з іншого, їх збитковий обсяг може 
призвести до зниження рентабельності.

Запропонована фінансова модель як основна скла-
дова процесу управління активами та пасивами до-
зволяє оптимізувати ресурси банку й створюватиме 
передумови для зростання процентного прибутку, 
який супроводжується постійним аналізом та моніто-
рингом у процесі реалізації та спрямований з певною 
метою на досягнення успіху в кінцевому результаті.
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