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Недепозитні притягнуті кошти — це кошти, що їх банк одер-
жує у вигляді позик або за допомогою продажу власних боргових
зобов’язань на грошовому ринку. Недепозитні джерела банківсь-
ких ресурсів відрізняються від депозитів тим, що вони мають, по-
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перше, неперсональний характер, тобто не асоціюються з конк-
ретним клієнтом банку, а здобуваються на ринку на конкурентній
основі, і, по-друге, ініціатива залучення цих коштів належить са-
мому банкові.

В економічній літературі питання міжбанківського кредиту-
вання достатньо широко розглядали такі автори: С. В. Гагарін,
Ю. Б. Никольский, Г. А. Шамаев [2], А. Г. Ивасенко [3],
О. А. Кириченко, В. І. Міщенко [4], Р. Коцовська, В. Ричаківська,
Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк [5], Ю. С. Масленченков,
А. А. Арсланбеков-Федоров, [7], А. М. Мороз, М. І. Савчук,
М. Ф. Пуховкіна [8], Р. І. Тиркало [10], І. Ф. Прокопенко,
В. І. Ганін., В. В. Соляр, С. І. Маслов [9]. Але й до сьогодні низка
питань міжбанківського кредитування залишається неврегульо-
ваною, що виникає особливе занепокоєння в умовах дефіциту фі-
нансових ресурсів.

Метою статті — дослідження сутності процесу кредитування
банків, обґрунтування його цілей та окреслення неврегульованих
питань.

Слід зазначити, що у світовій банківській практиці значного
розвитку набули саме недепозитні джерела залучення ресурсів,
які пов’язані з міжбанківським кредитуванням [6, c. 88—89]. До
найбільш поширених форм належать:

1) одержання позик на міжбанківському ринку;
2) угода про продаж цінних паперів зі зворотним викупом (або

операція «репо»);
3) облік векселів і одержання позичок у центральних банків;
4) продаж банківських акцептів.
Основною метою цих операцій є поліпшення ліквідної позиції

банку.
У банківській практиці США цей ринок дістав назву феде-

ральних резервних фондів. Останні являють собою депозитні кошти
комерційних банків, що зберігаються на резервному рахунку в
центральному банку або федеральних резервних банках. Коме-
рційні банки, що мають на резервному рахунку надлишкові кош-
ти порівняно з обов’язковим мінімумом, надають їх у позичку на
короткий час. Це дозволяє їм дістати додатковий прибуток, а ба-
нку-позичальникові поліпшити показники ліквідності.

До 1960-років купівля федеральних фондів використовувалась
в основному для поповнення коштів на резервному рахунку бан-
ку, позаяк процентні ставки за ними були нижчі від дисконтної
ставки центрального банку. У наступні роки процентні ставки
виросли і стали перевищувати дисконтну ставку.
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Операції з федеральними фондами провадяться на дуже корот-
кий термін один діловий день. Разом з тим частина угод уклада-
ється на більш тривалі терміни — від 30 до 90 днів — і назива-
ються терміновими угодами. Оскільки при покупці федеральних
фондів не потрібне резервування коштів, то банки можуть спла-
чувати більш високий відсоток, чим за депозитними сертифіка-
тами [6, с. 89].

У Великобританії ринок міжбанківських кредитів набув широ-
кого розвитку з 1971 р., коли різко підвищилися норми обов’яз-
кових резервів.

Угода про купівлю цінних паперів зі зворотним викупом («репо»)
являє собою вид короткострокової позики під забезпечення цін-
ними паперами (частіше за все казначейськими зобов’язаннями),
коли право розпорядження забезпеченням переходить до креди-
тора. Нетимчасовою умовою цієї угоди є зобов’язання позичаль-
ника викупити цінні папери на обговорену дату і за заздалегідь
установленою ціною. При цьому цінні папери, що виступають як
забезпечення, оцінюються з заставною маржею від 1 до 3 % до
ринкової ціни.
Облік векселів і одержання позичок у центрального банку.

Цей спосіб залучення додаткових ресурсів використовується
найчастіше комерційними банками, що зазнають сезонні коли-
вання ресурсів, або при виникненні в них надзвичайних обста-
вин. Центральний банк при цьому стежить, щоб його позички не
перетворилися в постійне джерело коштів. При одержанні таких
позик комерційні банки надають забезпечення у вигляді різних
цінних паперів казначейства, зобов’язань федеральних і місцевих
органів влади, короткострокових комерційних векселів.
Облік банківських акцептів. Банківський акцепт — це термі-

нова тратта, або перекладний вексель, виставлений експортером
або імпортером на банк, який погодився його акцептувати. Вико-
ристовуються банківські акцепти для фінансування зовнішньотор-
говельних операцій. Комерційний банк може перерахувати у ФРС
акцепти й одержати в такий спосіб під них позику. Прийнятними
для переобліку вважаються акцепти терміном до 6 місяців за екс-
портно-імпортними операціями або товарними угодами всереди-
ні країни.

Розвиток міжбанківського кредитування в Україні припадає
на середину 1990-х років. Одним із джерел поповнення ресурсів
банків в Україні є міжбанківський кредит та операції «репо».

Для проведення міжбанківського кредитування мають бути
вільні кредитні кошти. Як зазначають Р. Коцовська, В. Ричаків-
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ська, Г. Табачук, Я. Грудзевич і М. Вознюк, вільними кредитни-
ми коштами торгують фінансово стійкі комерційні банки, в яких
завжди є надлишок коштів, і щоб вони приносили дохід, банки
прагнуть розмістити їх в інших банках [5, с. 104]. Ці банки для
одержання прибутку прагнуть розмістити вільні ресурси в інших
банках. Крім фінансової вигоди, банки-кредитори здобувають
можливість установлення ділових партнерських стосунків.

Терміни міжбанківських кредитів можуть бути різними — від
одного дня до року, інколи і більше року. А. М. Мороз, М. І. Сав-
чук та М. Ф. Пуховкіна акцентують увагу на тому, що досить ак-
тивно використовуються міжбанківські кредити терміном на
один день, мета яких полягає у підтримці поточної ліквідності
банку [8, с. 58].

Процентна ставка за міжбанківськими кредитами, як правило,
нижча, ніж за кредитами, наданими господарникам, і пов’язана з
обліковою ставкою НБУ. Відповідно до ст. 47 Закону України
«Про банки і банківську діяльність» банки самостійно встанов-
люють процентні ставки та комісійну винагороду за своїми опе-
раціями. Разом з тим ст. 48 передбачає, що банк не може надава-
ти кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної
ставки, виплачуваної ним за депозитами. На цьому наголошує
М. Д. Алексеєнко. Фактично йдеться про неврегульованість пи-
тання про процентну ставку за кредитами, обмеження оператив-
ної самостійності банку у визначенні ціни проведених ним кре-
дитних операцій [1, c. 159].

Банки-позичальники залучають міжбанківський кредит для
розширення своєї кредитної діяльності з клієнтами, а також че-
рез необхідність регулювання банківської ліквідності. В Україні
у зв’язку з запровадженням електронних розрахунків, міжбан-
ківське кредитування здійснюється за допомогою прямих кон-
тактів між банком-кредитором і банком-позичальником. Креди-
тування здійснюється на договірних умовах на чітко визначений
термін.

Кредитування банків провадиться на ринку міжбанківського
кредитування. Без сумніву, міжбанківський ринок є частиною
грошового ринку і в літературі визначається досить широко — як
частина фінансового ринку, на якому гроші є особливим товаром
і здійснюють самостійний рух між банками [7, с. 8]. Визначення,
відповідно до якого міжбанківський фінансовий ринок охоплює
будь-які міжбанківські операції, потребує уточнення. Перш за все, з
усієї сукупності операцій необхідно виділити ті, що пов’язані з
кредитуванням. Міжбанківський кредитний ринок, як і інший сег-
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мент грошово-кредитного ринку, являє собою форму руху позич-
кового капіталу, коли кредитор надає позичальникові кошти на
визначений строк з умовою повернення та платності. Строко-
вість, повернення та платність — принципові характеристика
будь-якого кредиту, у тому числі міжбанківського. Водночас
Ю. С. Масленченков та А. А. Арсланбеков-Федоров підкреслю-
ють, що міжбанківський кредит — це досить дороге джерело
одержання додаткових ресурсів, до того ж, як правило, на корот-
кий термін [7, c. 9].

Коли банки надають кредити своїм клієнтам, вони виконують
роль посередника, приймаючи гроші від вкладників та надаючи
кошти у формі кредитів позичальникам. Очевидно, що суттєва різ-
ниця в термінах, на які кошти залучаються та розміщуються,
спричиняє втрату ліквідності. Незважаючи на жорсткий контроль
Національного банку України за відповідністю строків до пога-
шення між активами та пасивами, в умовах нестабільної економіч-
ної ситуації та жорсткої конкуренції в будь-якого банку може ви-
никнути тимчасовий розрив між активами та пасивами за стро-
ками до погашення, що впливає на ліквідність банку. Виходячи з
цього потрібен деякий ринок, на якому банки мали б можливість
компенсувати таку втрату на короткий термін. Таким ринком для
них є ринок міжбанківських кредитів, який дає можливість опе-
ративно залучити необхідний обсяг коштів у інших банків у ви-
гляді міжбанківських кредитів.

Суб’єктами міжбанківських кредитних операцій є банки, які
можуть виступати на міжбанківському ринку в ролі позичальни-
ків, так і кредиторів.

Об’єктом міжбанківських кредитних операцій є грошові кош-
ти, що передаються одним банком іншому у вигляді кредитів на
умовах, визначених договором.

Комерційний банк як посередник на фінансовому ринку,
розв’язуючи проблему ліквідності, повинен постійно стежити за
балансом пасивів та активів в умовах швидких змін на фінансо-
вому ринку. По суті, комерційний банк зобов’язаний постійно
управляти своїми активами та пасивами [2, с. 10].

Пасиви банку складаються з капіталу та прирівняних до нього
статей, залучених та запозичених коштів.

У вирішенні завдань управління пасивами банк виступає по-
зичальником на ринку кредитних капіталів. У вирішенні завдань
управління активами банк виступає кредитором. Сегмент ринку
кредитних капіталів, на якому банки виступають як контрагенти,
називається ринком міжбанківських кредитів (МБК).
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Особливістю ринку міжбанківських кредитів є те, що учасни-
ками як з боку попиту, так і з боку пропозиції виступають банки.
Міжбанківський кредит за складом поділяється на взаємні креди-
ти між комерційними банками та кредитування Національним
банком України комерційних банків [10, с. 236]. У результаті ри-
нок міжбанківських кредитів, як механізм руху коштів, відіграє
важливу роль у формуванні грошової маси, що перебуває в обігу,
і її конкретної структури.

Міжбанківський кредит надається банками один одному, коли
в одних з’являються вільні ресурси, які необхідно швидко та
ефективно розмістити, а в інших виникає тимчасова нестача ре-
сурсів, потрібних для своєчасного виконання їхніх зобов’язань.
Іншими словами, головна функція міжбанківського кредитування
— це підтримка ліквідності. Додатковою функцією, яку можуть
виконувати середньострокові та довгострокові міжбанківські
кредити, є забезпечення рентабельності вкладення коштів.

Перевагами операцій з міжбанківського кредитування є перед-
усім відносна простота оформлення та швидкість здійснення [4,
с. 655].

Важливою особливістю міжбанківського кредитного ринку є
те, що тут кредити видаються тільки в безготівковій формі.

Ринок міжбанківського кредитування характеризується наяв-
ністю:

• учасників ринку — позичальників та кредиторів;
• фінансових інструментів;
• так званих площадок, на яких у результаті узгодження попиту

та пропозиції кредитів формується ринкова ціна, тобто процентна
ставка;

• регулятивних органів, які впливають на ринок з метою за-
безпечення для всіх учасників умов вільної конкуренції [3, с. 17].

Наявність великої кількості учасників міжбанківського ринку
і потенційних контрагентів потребує створення технології аналі-
зу їх фінансово-економічного стану і формування простих меха-
нізмів визначення кредитних лімітів на контрагентів.

Дослідження, проведене М. Д. Алексеєнко [1], розкриває вади,
притаманні простій формі міжбанківського кредитування. По-
перше, обмежується організаційними методами доступ до віль-
них ресурсів банків, які мають у них потребу, але не входять до
складу відповідної групи. По-друге, плата за надані міжбанківсь-
кі кредити може суттєво різнитися з ринковою в той чи інший
бік. По-третє, банки-кредитори можуть суттєво впливати на ді-
яльність банків-позичальників. По-четверте, знижується опера-
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тивність залучення необхідних ресурсів, обсяги яких можуть та-
кож не відповідати потребам банків-позичальників. По-п’яте, та-
ка форма кредитування не розв’язує повністю проблему змен-
шення ризику неповернення міжбанківських кредитів, оскільки
їм притаманний високий системний ризик. По-шосте, з погляду
макрорівня через міжбанківське кредитування здійснюється лише
перерозподіл між банками вільних ресурсів.

Перелічені вади значною мірою нівелюються, якщо в міжбан-
ківському кредитуванні та розрахунках бере участь центральний
банк. Він через надання кредитів реалізує притаманну йому фун-
кцію кредитора останньої інстанції. Отже, рефінансування банків
безпосередньо пов’язано з виконанням центральним банком ос-
новної функції — регулювання грошового обігу та забезпечення
стабільності грошової одиниці.

Тож, основною функцією міжбанківського кредитного ринку є
підтримання ліквідності кредитних організацій, що потребують
створення аналітичних технологій, спрямованих на вивчення по-
точного фінансово-економічного стану контрагентів і їх ліквід-
ності. До того ж за наявності великої кількості контрагентів і,
відповідно, великої кількості операцій з ними на ринку міжбан-
ківського кредитування виникає потреба в оцінці ефективності
здійснення таких операцій, у надійному механізмі визначення ви-
трат на проведення цих операцій та мінімізації вказаних витрат.
Термінового розв’язання на рівні НБУ потребує питання розміру
процентної ставки за кредитами.
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обліку підприємницької діяльності
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

СУТНІСТЬ ФАКТОРИНГУ ЯК ЗАСОБУ
ФІНАСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В статье рассмотрены основные проб-
лемы сути факторинга и представлены
основные направления его классифика-
ции. Сделана попытка выделить доми-
нирующие факторы, оказывающие вли-
яние на развитие факторинговых опера-
ций в Украине.

In the articles considered basic problems of
essence of faсtoring and basic directions of
his classification are given. An attempt to
select dominant factors which influence on
development of faсtoring operations in
Ukraine is done.

Ключові слова: фінансова послуга, факторинг, фактор, клієнт, від-
ступлення права вимоги.

Актуальність розвитку факторингових відносин в Україні
обумовлена станом розрахунків та наявних боргових зобов’язань.
Проблема дебіторської заборгованості для постачальників това-
рів і послуг ставала дедалі серйознішою, що визначило виняткову
популярність факторингу як простого й доступного механізму
кредитування й призвело до швидкого зростання кількості клієн-
тів. Так, у зв’язку зі світовою економічно кризою, яка вплинула і
на економіку України у 2008 р., досить гострою вважається проб-
лема неплатежів, нестачі обігових коштів підприємств, про що
свідчить питома вага дебіторської і кредиторської заборгованос-
тей. У цих умовах потрібен пошук нових механізмів залучення
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