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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Як різкий економічний розвиток і прогрес у
світі стають важливими факторами розвитку і зро�
стання банків і фінансових установ, так і навпаки,
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У статті аналізуються грошові потоки підприємств як фактор мобілізації банківських ресурсів, зокрема депо�
зитів. Здійснено спробу розглянути цей фактор впливу як з точки зору банківських установ, так і підприємств. Зараз
банки працюють у конкурентному середовищі, розмаїття послуг зростає. В основному розвиток банків у першу чер�
гу пов'язаний зі збільшенням обсягів депозитів і політики у цій сфері. Банкам слід знайти способи приймати кращі
стратегії, ніж конкуренти, щоб забезпечити клієнту краще обслуговування. У цій статті порівнюються фактори мо�
білізації депозитних ресурсів банків. Також стало зрозуміло, що ефективність технічних факторів, вимоги до депо�
зиту, галузей, об'єктів, своїх матеріальних можливостей на ресурси, мобілізація та підвищення привабливості депо�
зитів утворюють вторинні гіпотези дослідження. Виділені основні фактори, що впливають на мобілізацію банківсь�
ких ресурсів.

This article analyzes the cash flows of the companies as a factor of the mobilization of bank resources, particularly
deposits. It is attempted to consider this factor both from the point of view of banking institutions, and enterprises.
Banks now operate in a competitive environment, diversity of services increases. Mainly development of banks is primarily
attributable to the increase in deposits and policy in this area. Banks need to find ways to make better strategy than
competitors to provide the best customer service. This article compares the factors of mobilization of deposit resources
of the banks. It also became clear that the effectiveness of technical factors, deposit requirements, branches, objects,
their material possibilities for resources mobilization and increasing the attractiveness of deposits constitute the secondary
hypotheses of the study. There are allocated the main factors affecting the mobilization of bank resources.
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спад в економіці призведе до зниження розвитку
банків. В основному розвиток банків у першу чер�
гу пов'язаний зі збільшенням обсягів депозитів і
політики у цій сфері. На цей час через економіч�
ний спад в Україні, конкуренцію між банками і
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фінансовими установами для залучення додатко�
вих ресурсів, одним з факторів, що впливає на мо�
білізацію фінансових ресурсів банків може стати
оптимізація грошових потоків підприємств, що має
особливе значення.

Залучення із відкритих джерел депозитів і
приведення їх до виробничих проектів через кре�
дити для зручності інвесторів, і в кінцевому
підсумку рухатися в напрямі розвитку головних
банківських операцій. Збирання і залучення де�
позитних коштів і вкладання їх для задоволення
фінансових потреб економічної діяльності є од�
ним з найважливіших видів банківських опе�
рацій. Діяльність у сфері залучення депозитів
дозволить банкам заробляти гроші через інвес�
тиційні можливості банків у різних областях. З
іншого боку, розвиток банківської галузі і бан�
ківських послуг відіграє ключову роль у розвит�
ку і розширенні підприємств, галузей і країн.
Банки в розвинених країнах через точне розпіз�
навання і оновлення потреб фінансових ринків,
створення необхідної інфраструктури можуть
добре реагувати на ці потреби і отримати знач�
ну частку цього ринку для себе. Банки за будь�
яких умов зберігають свій підхід у розширенні й
диверсифікації послуг, включаючи збереження
та ефективну присутність на конкурентному
ринку, щоб залучити більше ресурсів, са�
мостійність і стійкість ресурсів. Таким чином,
основна гіпотеза дослідження така: існують
фактори, які суттєво впливають на мобілізацію
ресурсів банків і банківських депозитів, серед
яких чільне місце займає ефективне управління
грошовими потоками підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи мобілізації депозитів зок�
рема та підвищення ефективності банківської
діяльності взагалі розглядали такі вчені: Демчук Н.І.,
Карась П., Приходько Н., Ребрик Ю.С., Русинко
М.К. та інші. Удосконалення аналізу грошових
потоків підприємств, їх оптимізація були дослід�
жені в працях таких науковців як: Кузьменко О.В.,
Сергєєва О.Р., Керанчук Л.С., Руденко В.В. та інші
[1—7].

ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕ ВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Проте питання аналізу грошових потоків
підприємства як фактор збільшення обсягу де�
позитних ресурсів банку не знайшли достат�
нього розгляду у працях вітчизняних та зару�
біжних вчених та потребують подальших дослі�
джень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення впливу аналізу

грошових потоків як фактору підвищення мобілі�
зації та привабливості депозитів банків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Мобілізація депозитів включає усі кошти, що

вкладені в філії банку фізичними та юридичними
особами. Мобілізація та накопичення — це озна�
чає нагромадження капіталу від різних вкладників
з метою інвестицій. Без доступу інвестицій, бага�
то виробничих процесів зупиняються або обме�
жується масштаб виробничих потужностей, що не
ефективно з економічної точки зору. Банки в
якості одного з ключових фінансових посеред�
ників відіграють важливу роль у спілкуванні між
власниками вільних коштів і необхідних ресурсів
для розвитку та просування своєї економічної
діяльності. Насправді, банки збирають надлишки
ресурсів і потім розподіляти ресурси між різними
секторами. Важливість мобілізації ресурсів в умо�
вах конкуренції між банками стало одним з клю�
чових аспектів управління банківською системою.

Виділимо основні фактори, що впливають на
мобілізацію банківських ресурсів. Фактори, що
впливають на мобілізацію ресурсів поділяються на
чотири типи факторів, які включають: можливості
банків, використовувані технології, умови депози�
тарію філії та матеріальні та нематеріальні об'єкти,
які належать банкам.

— Можливості банків.
Основна роль банку — це посередництво за�

собів. Це означає, що, з одного боку, він отримує
грошові кошти від вкладників, і, з іншого боку, ці
кошти будуть бути виплачені у вигляді кредитів
позичальникам. Власники вільних грошових
коштів через депозит своїх коштів у банку фактич�
но кредитують банки і вони отримують певний
відсоток. Позичальники в обмін на певні процентні
платежі, беруть кредити в банках. Цілком природ�
но, що різниця відсотків, виплачених вкладникам
і позичальникам залишається в банку.

Матеріальні та нематеріальні об'єкти станов�
лять важливу частину функціонування будь�яко�
го банку і ця частина банківської діяльності еко�
номічно має дуже велике значення. Економічне
зростання і розвиток не представляється можли�
вим без збільшення фактора капіталу, для всіх осіб
(фізичних чи юридичних) за різних причин не вик�
лючено, що у всіх випадках діяльності власних
фінансових ресурсів можуть користуватися послу�
гами приватних грошових коштів для задоволен�
ня потреб.

— Використання сучасних технологій.
Розвиток інформаційних технологій і розши�

рення грошових та фінансових ринків у світі, бан�
кам надає можливість користуватися сучасними
методами банківської справи. Безпека, швидкість
операцій, зручність для споживачів, сприяння у
використанні банківських продуктів, надійність та
конфіденційність є найбільш важливими фактора�
ми у виборі клієнтами банку. В останні роки, до�
сягнення в області інформаційних технологій в
банківській сфері кардинально змінили банківсь�
ку практику і клієнти можуть здійснювати свої
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банківські операції 24 години через сайт банку,
інтернет�банкінг, без обмеження часу і простору.

— Вимоги до депозиту.
Від початку формування економічних наук,

були широкі дискусії серед економістів про роль
процентних ставок у орієнтації макроекономіч�
них змінних. Частина депозитів з банку, які ви�
користовуються для покупки товарів тривалого
користування, не повертаються в банківську си�
стему в найкоротші терміни. Витрати кліринго�
вих операцій, включаючи час на трансфери в по�
рівнянні з процентними ставками за банківськи�
ми депозитами, спонукають клієнтів тримати в
касі більшу частину своїх активів. Зниження
процентних ставок за вкладами та загальна сума
заощаджень скорочується. Зниження процент�
них ставок буде викликано переведенням части�
ни довгострокових депозитів на розрахунковий
рахунок.

— Кількість філій та фізичні об'єкти.
В останні роки і особливо з появою приват�

них банків ми стали свідками жорсткої конку�
ренції в банківському секторі встановивши, що
ситуація стала більш конкурентоспроможною. За

цих обставин, банк буде успішним, забезпечив�
ши розумний і адекватний баланс між фізичним
розвитком і віртуальним розвитком, щоб конку�
рувати в майбутньому; важливий показник
кількість філій. Кількість відділень може бути
змінено при зміні обсягу банківських депозитів,
якщо банки більш успішні в мобілізації ресурсів,
то число їх філій більше. Збільшення кількості
філій та збільшення обсягів діяльності банку та
обороту по всій країні сприяє становленню бан�
ківської системи та однією з головних цілей еко�
номічної розвитку.

Далі на рисунку 1 показано рух грошових по�
токів підприємства. Зазначимо, що високоліквідні
цінні папери вважаються в певному сенсі грошо�
вими коштами через їх високу ліквідність. Грошові
кошти та ринкові цінні папери представляють со�
бою джерело ліквідності, яке збільшується з при�
током грошових коштів і скорочується з відтоком
грошових коштів. Також відзначимо, що грошові
потоки підприємства можуть бути розділені на (1)
операційні потоки, (2) інвестиційні потоки і (3)
фінансові потоки. Операційні потоки — притік і
відтік грошових коштів, безпосередньо пов'язаних

Рис. 1. Грошові потоки підприємства
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з продажем і виробництвом продукції, послуг
підприємства. Інвестиційними потоками є потоки
грошових коштів, пов'язані з придбанням та про�
дажем основних активів і бізнес�інтереси (в тому
числі депозити). Очевидно, що угоди купівлі при�
зведуть до відтоку грошових коштів, тоді як угоди
продажу будуть генерувати надходження грошо�
вих коштів. Фінансові потоки — результат боргів і
фінансових операцій з капіталом. Створення (по�
гашення) короткострокової або довгострокової
заборгованості призведе відповідно до припливу
(або відтоку) грошових коштів підприємства. Ана�
логічно, продаж акцій призведе до припливу гро�
шових коштів; виплата грошових дивідендів або
викуп акцій призведе до відтоку фінансування. У
поєднанні, операційні, інвестиційні та фінансові
грошові потоки протягом певного періоду впли�
нуть на грошовий і товарний баланси цінних па�
перів.

Класифікацію основних джерел і витрат (ви�
користання) грошових коштів показано на рисун�
ку 1.

Далі розглянемо ключові кроки по поліпшен�
ню планування грошових коштів. Деякі підприє�
мства покладаються на зовнішнє фінансування,
як правило, великі підприємства мають два і
більше джерел фінансування, що зростають. Але
в будь�якому випадку, інвестиції щодо стимулю�
вання економічного зростання повинні бути
щільно пов'язані з чистим грошовим потоком;
необхідно проявити достатньо професіоналізму,
щоб запобігти спаду в кризу ліквідності. Що оз�
начає ретельне планування грошових потоків
підприємства, можливість швидко змоделювати
різні сценарії, швидко здійснювати ініціативи
зростання, не вдаючись до зовнішнього фінансу�
вання. Очевидно, фінансові резерви, які підприє�
мство може залучити, дозволить визначити тип
планування грошових потоків. Розглянемо клю�
чові кроки по поліпшенню планування грошових
потоків.

1. Прогноз щотижня.
Як часто прогнозувати грошові потоки, зале�

жить від фінансової безпеки бізнесу. Якщо це
може бути необхідно для прогнозування грошо�
вої готівки на щоденній основі, просто щоб пере�
конатися, що її достатньо, щоб платити працівни�
кам і постачальникам — то, це дійсно непотрібно.
Але якщо бізнес є більш стабільним, прогнозуван�
ня потоку готівки щотижня можуть розглядатися
як необхідні. Рідше аналіз має потенціал, щоб при�
ховати ситуації, коли різниця в щотижневому при�
пливі і відтоку грошових коштів може викликати
короткострокові проблеми. Існують значні виго�
ди від автоматизації процесу прогнозування, бо це
дасть попередження негативних відхилень, які по�
требують уваги, а також виявлення надлишків гро�
шових коштів, які можна вкласти на депозит, щоб
приносити дохід для підприємства, а не простою�
вати.

2. Прогноз на майбутнє.
Спостереження грошового потоку щотижня,

дасть уявлення про короткострокову ліквідність,
що важливо в майбутньому, щоб визначити чи не�
обхідним буде зовнішнє фінансування. Отже, по�
слуги можуть бути отримані чи надані задовго до
того, коли вони будуть оплачені. Ідеальна ситуа�
ція — це модель, яка поєднує в собі щотижневі та
щомісячні прогнози. Однак більшість прогнозів
грошових коштів впливають на рішення, які буду�
ються навколо негнучкого планування і бюджету�
вання, рішення не обмежується одним виміром
часу — днів, тижнів або місяців. Але існують про�
грами, які є дуже гнучкими і надають можливість
легко маніпулювати даними, щоб користувачі мог�
ли легко поєднувати щоденні, щотижневі та щом�
ісячні дані в своїх моделях. Це дозволяє легко мо�
делювати сценарії притоку і відтоку грошових
коштів.

3. Поєднання різних підходів.
Прогнозування короткострокових грошових

потоків, як правило, починається з грошових над�
ходжень та виплат від дебіторської та кредиторсь�
кої заборгованості. Прогнозування грошових по�
токів протягом тривалих періодів, з іншого боку,
прагне використовувати непрямі методи такі, як
моделювання різних припущень про доходи і вит�
рати, прибутки і збитки. Маючи можливість обміну
між двома методами в різні періоди часу, дає най�
кращий результат.

4. Прогноз на відповідному рівні деталізації.
Моделювання грошових потоків на високо аг�

регованому рівні показує погані результати, що не
дуже корисно для прийняття рішень. Працюючи
на більш високому рівні прогнозування таких, як
бізнес�одиниці або спосіб оплати виробляє більш
передбачувані результати і дає розуміння про�
блемних областей, що потребують коригуючих дій.
Коли платежі від ключових клієнтів складають
більшу частину дебіторської заборгованості, вони
повинні бути змодельовані індивідуально, і аналіз
виходить на інший рівень.

5. Прогноз у реальному часі.
В умовах невизначеності ринкової економіки,

припущення, які лежать в основі планування гро�
шових потоків необхідно постійно оновлювати,
щоб відобразити фактичні умови фінансово�гос�
подарської діяльності. І вони повинні бути легко
змінювані для того, щоб зробити різні сценарії. Це
означає, що можливість швидко змінювати бізнес�
правила, які лежать в основі моделі, наприклад, пе�
регрупування клієнтів за різними атрибутами і
прогнозування нових значень ключових показ�
ників, можна отримати результати негайно.

6. Оцінка правильності моделі.
Припущення, що лежать в основі моделі про�

гнозування грошового потоку повинні бути засно�
вані на реальності. Контроль відхилень прогноз�
них і фактичних грошових потоків, відображені в
рахунках протягом перших декількох тижнів,
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швидко виявляє можливості для покращень. Всі
дані повинні бути залучені в процес перегляду при�
пущень. Після впровадження змін, їх наслідки по�
винні бути перевірені, щоб переконатися, що вони
дійсні.

Вимірювання точності прогнозу є лише одним
з елементів функціональності. Необхідно забезпе�
чити повністю інтегрований підхід до отримання
прогнозування дебіторської і кредиторської за�
боргованості, грошових потоків і можуть бути на�
лаштовані з урахуванням конкретних потреб
бізнесу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Оптимізація та аналіз грошових потоків
підприємства є суттєвим фактором, що впливає на
ресурси мобілізації та залучення депозитів. Також
є інші істотні технічні фактори, вимоги банків до
депозитів, наявність споруд, приміщень та
кількість філій банків, які відіграють важливу роль
в мобілізації ресурсів та залучення депозитів. Є
дослідження, що існує значний взаємозв'язок між
сумою депозитів і кількістю філій. Відповідно до
дослідницької гіпотези і намічених цілей мобілі�
зації ресурсів банку і покращення аналізу грошо�
вих потоків підприємств пропонуються такі кро�
ки. Стратегії збільшення впливу використовуваної
технології на мобілізацію ресурсів і збільшення
залучення депозитів є: проведення сучасних бан�
ківських послуг для того, щоб тримати сучасні на�
укові розробки і технологічні досягнення у сфері
банківських послуг для клієнтів, необхідну інфор�
мацію і застосування банками нових технологій в
зв'язку з різними рівнями потреб клієнтів, органі�
зації навчальних курсів з використання послуг
інтернет�банкінгу для клієнтів тощо.

Стратегії для того, щоб збільшити вплив депо�
зитів на ресурси банку: заохочувати інвесторів.
Стратегії підвищення ефективності мобілізації
депозитних банківських джерел за допомогою
плаваючих відсотків довгострокових вкладів у
зв'язку з рівнем інфляції і, нарешті, збільшити
вплив кількості філій та послуг з мобілізації банк�
івських ресурсів і підвищення привабливості депо�
зитів, є стратегії збільшення кількості філій і
дочірніх компаній в жвавих районах та в центрі
міста, парковка на території, оптимізація банківсь�
ких послуг тощо.
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