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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Серед головних проблем, з якими стикаються банківські

установи різних країн, виділяють нерівномірність та неефек&
тивність формування і регулювання грошових потоків інве&
стиційної діяльності банку. Сучасні фінансові інструменти
і технології включають актуальні адаптивні механізми мон&
іторингу та регулювання грошових потоків, тому їх засто&
сування особливо актуально в сучасних умовах функціону&
вання банків. Управління грошовими потоками входить до
складу ризик&менеджменту та здійснюється в рамках фінан&
сової політики сучасного банку, що розуміється як загаль&
на фінансова ідеологія, якої дотримується банк для досяг&
нення стратегічної мети діяльності. Варто зазначити, що
навіть у банківських установах, які успішно працюють на
ринку та генерують достатню величину прибутку, порушен&
ня платіжної дисципліни, зниження ліквідності або платос&
проможності може виникати внаслідок незбалансованості
різних видів грошових потоків у часі та сумах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В економічній науці існує та проаналізовано чимало

публікацій, присвячених вивченню механізмів і інструментів
моніторингу та контролінгу за структурою і динамікою гро&
шових потоків, з яких можна виділити наступні: Гончарен&
ко Л.П. [4], Филин С.А., Димитриади Г.Г. [5], Коваленко В.В.
[6], Лаврушин О.И. [8], Усоскин В.М. [9].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення взаємозв'язків між ресурсними

та системними параметрами організаційної гнучкості, вико&
ристання механізмів контролю і регулювання руху грошових
потоків від інвестиційної діяльності ПАТ КБ "ПриватБанку".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
За сучасних умов діяльності управління грошовими пото&

ками є важливим чинником прискорення руху капіталу, що
відбувається за рахунок скорочення тривалості операційного
циклу деяких банківських продуктів, більш ощадливого вико&
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ристання грошових ресурсів і зниження ризиків. Слід зазна&
чити, що ефективність роботи банку залежить від організації
системи управління грошовими потоками. Дана система уп&
равляння створюється для забезпечення виконання коротко&
строкових і стратегічних планів, збереження платоспромож&
ності і фінансової стабільності, більш раціонального викорис&
тання активів і джерел фінансування, а також мінімізації вит&
рат на фінансування операційної діяльності. Тобто грошовий
потік — це кошти, під якими розуміються депозитні рахунки
та готівкові кошти, що одержуються банком від усіх видів
діяльності, та витрачаються на забезпечення подальшої діяль&
ності. Крім того, до розрахунків коштів можуть включатися
короткострокові високоліквідні цінні папери, наприклад, дер&
жавні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати,
внески в інвестиційні фонди відкритого типу та привілейовані
акції із плаваючої відсотковою ставкою [2, с. 155—159; 6, с. 3].

Головним фактором формування грошового потоку є оп&
лата клієнтами вартості отриманої послуги. Вихідні показники
для розрахунків грошових надходжень — це валовий дохід та
прибуток від продажів. Обидва показника мають велике зна&
чення для оцінки фінансового стану банку [9, с. 123—126]. Саме
наявність або відсутність грошових ресурсів визначає: можли&
вості та напрями розвитку банку; перевищення грошових над&
ходжень над платежами забезпечує можливість вкладення гро&
шових коштів з метою одержання додаткового прибутку. Од&
нак зазначимо, що банку необхідно дотримуватись нормативів
готівкого ліміту коштів. Проте відзначимо, що поняття грошо&
вого потоку досить широке і охоплює всі види діяльності банків,
адже будь&яка операція неодмінно супроводжується рухом
коштів. Тому поняттю грошового потоку можна надати лише
загальне тлумачення, але для кожного банку воно буде мати
свою специфіку, яка залежатиме від таких факторів, як тип влас&
ності, вид діяльності, особливості розрахунків, облікової пол&
ітики тощо. З метою забезпечення ефективного цілеспрямова&
ного управління грошовими потоками виникає необхідність пев&
ної їх класифікації та в залежності від неї потреби своєчасно
здійснювати облік, аналіз, регулювання та планування грошо&
вих потоків різних видів. Головні складові грошового обігу: го&
тівково&грошовий та безготівковий обіг.

Таким чином, грошові потоки банку мають різну приро&
ду, іноді різноспрямовану [1, с. 357—363]. Аналіз, регулюван&
ня та контроль руху грошових потоків — це визначення мо&
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ментів і величин припливів і відтоків готівкових
коштів. Головною метою аналізу та контролю
грошових потоків є аналіз фінансової стабіль&
ності та прибутковості банку. До основних еле&
ментів системи управління грошовими потока&
ми належать фінансові методи та інструменти,
нормативно&правове, інформаційне і програм&
не забезпечення [7, с 134—145]. Серед фінан&
сових методів, що виявляють безпосередній
вплив на організацію, динаміку та структуру
грошових потоків банку, можна виділити такі
як систему розрахунків з дебіторами та креди&
торами; взаємини із засновниками (акціонера&
ми), контрагентами, державними органами уп&
равління та надзору; контрагентів кредитуван&
ня; фінансування; фондоутворення; інвестуван&
ня; страхування; оподатковування. Фінансові
інструменти поєднують грошові та кредитні
кошти, податкові інструменти, започатковані
форми розрахунків, інвестиційні кошти, інстру&
менти цінової політики, вексельні розрахунки
та інші інструменти фондового ринку, норми
амортизації, дивідендну політику, депозитарні
та інші інструменти, склад яких визначається
особливостями організації фінансів банку.
Нормативно&правове забезпечення банку складається із сис&
теми державних законодавчо&нормативних актів, внутрішніх
норм і нормативів банку, статуту господарюючого суб'єкта,
наказів і розпоряджень, юридично розробленої системи до&
говірної бази. Важливою частиною фінансового планування в
економічних умовах сьогодення є формування прогнозних сце&
наріїв та резервних варіантів руху грошових коштів.

Ми вважаємо, що існує два можливих напрями подібно&
го планування для руху грошових коштів в інвестиційній
діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк":

1. Відмова від орієнтації портфеля корпоративних
цінних паперів виключно на цінні папери підприємств базо&
вих галузей промисловості (енергетичної, металургійної,
нафтохімічної) і включення до портфелю акцій компаній
інших галузей, які демонструють високі показники ефектив&
ності фінансово&господарської діяльності і які є більш ціка&
вими з точки зору портфельного інвестування.

2. Погляд банку буде доцільним збільшити в портфелі
цінних паперів частку облігацій внутрішньої державної по&
зики (ОВДП), а також збільшити присутність в портфелі
зовнішніх боргових зобов'язань держави.

Необхідність диверсифікувати портфель корпоративних
цінних паперів у ПАТ КБ "ПриватБанк" викликана декілько&
ма факторами: по&перше, цінні папери багатьох підприємств
традиційних галузей промисловості зараз поступово втрача&
ють ліквідність та по ним спостерігається падіння курсових
вартостей; по&друге — дивідендні виплати по акціям цих ком&
паній не забезпечують достатнього рівня прибутковості; по&
третє — така галузева структура портфеля банку робить його
менш стійким до кон'юнктурних коливань; по&четверте — в
портфелі замало цінних паперів, по яким можливо було б оч&
ікувати стрімкого зростання. За результатами аналізу вид&
но, що зараз виникла об'єктивна необхідність у включенні до
портфеля акцій нових підприємств, що ставить перед управ&
лінням фінансових інвестицій ПАТ КБ "Приватбанку" про&
блему вибору найбільш перспективних з них.

В якості стратегічних альтернатив розвитку інвести&
ційної діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк" можна запропо&
нуватинаступні (табл. 1).

ВИСНОВКИ
Отже, за результати дослідження слід відзначити, що

ПАТ КБ "ПриватБанк" для більш ефективного управління
грошовими потоками в інвестиційній діяльності необхідно
збільшити частку державних позики (ОВДП) та зовнішніх
державних зобов'язань (в євро), і відповідно зменшити част&
ку більш ризикованих інструментів — векселів, корпоратив&
них акцій та облігацій. Збільшення в структурі портфелю бан&
ку надійних інструментів приведе до досить консервативної
стратегії управління інвестиційним портфелем, орієнтуючись
головним чином на забезпечення надійності вкладень.

Таким чином, управління грошовими потоками — най&
важливіший елемент фінансової політики банку, оскільки
пронизує всю систему фінансового управління банку. Важ&
ливість і значення управління грошовими потоками в банку
важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності
залежить не тільки стабільність банку в конкретний період

часу, але й здатність до подальшого розвитку, досягнення
фінансового успіху у довгостроковій перспективі.
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Таблиця 1. Стратегічні альтернативи розвитку інвестиційної діяльності
ПАТ КБ "ПриватБанк"
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