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финансирования должны приводить к развитию рыночных возможностей 

предприятия. 

4. Допустимый уровень риска финансовых решений. Как правило, 

финансовую стратегию можно строить по-разному, то есть существует 

многовариантность в принятии решений. Каждый вариант финансовой 

стратегии может обеспечить определенный эффект финансирования, но 

характеризуется одновременно наличием риска понести потери определенного 

уровня. Многовариантность развития событий, в случае реализации конкретной 

финансовой стратегии, всегда связана с риском, поскольку заранее не известно, 

какой из вариантов будет реализован в действительности. При этом, как 

правило, варианты с большей эффективностью являются более рискованными. 

Из множества вариантов необходимо выбирать те, которые обладают большей 

эффективностью и меньшим риском. При этом риск данного варианта должен 

находиться в допустимых пределах. При оценке уровня риска альтернативных 

вариантов следует избегать как недооценки риска, так и его переоценки. В 

первом случае это может привести к снижению эффективности 

финансирования или к значительным потерям. Во втором – можно отсечь 

вполне приемлемые варианты. 

5. Эффективность финансирования. Разрабатываемая финансовая 

стратегия должна приносить эффективные результаты в целях 

общеэкономической стратегии предприятия. Сложившаяся финансовая 

стратегия должна обеспечивать мобилизацию собственных и внешних 

финансовых ресурсов в объемах, достаточных для реализации основных 

направлений финансовой деятельности предприятий. 

Разработка и окончательное формирование финансовой стратегии могут 

быть обеспечены на основе моделирования большого количества финансовых 

ситуаций, выявления будущих изменений и предвидения результатов, 

посредством использования выбранной тактики в целях получения желаемого 

экономического результата. Когда финансовая стратегия внутренне и внешне 

полностью соотносится с производственной и маркетинговой стратегиями, 

можно говорить о максимальной ценности бизнеса. 
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Аналіз кредитного та депозитного портфелю комерційного банку 

 

 Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, тому 

діяльність комерційних банків повинна бути ефективною, оскільки вона 

пов'язана із усіма секторами і галузями господарства. У своїй практичній 
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діяльності установи комерційних банків повинні забезпечити стійку та 

ефективну ресурсну політику, яка орієнтована на збільшення обсягу залучених 

ресурсів [1]. Також визначальне місце посідають кредитні операції, оскільки 

саме від результатів кредитування залежить прибутковість та стійкий 

фінансовий стан банку.   

Кредитний портфель – це сукупність усіх банківських позик, що 

структуровані за певними параметрами відповідно до завдань визначеної 

кредитної політики банку [2]. Якісний кредитний портфель забезпечує 

ліквідність і надійність кредитної установи. Це, в свою чергу, важливо для 

акціонерів, підприємців, населення, які є клієнтами банку. Сучасний кредитний 

портфель виступає певним критерієм, що дозволяє судити про якість кредитної 

політики банку та про його конкурентоспроможність 

Депозитний портфель є важливою складовою ресурсної бази банківської 

установи. Під депозитним портфелем слід розуміти сукупність коштів на 

депозитних рахунках клієнтів, залучених банком на договірній основі. 

Формування депозитного портфеля слід розглядати як безперервний циклічний 

процес, що складається з основних етапів: 

- аналіз (дослідження «поведінки» грошових коштів на рахунках 

клієнтів); 

- планування (орієнтація на залучення певних груп клієнтів,і види 

депозитів); 

- робота по залученню клієнтів (впровадження нових продуктів, гнучка 

тарифна політика і індивідуальна робота з клієнтами); 

- контроль. 

Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є банком, що 

розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції 

банківського рейтингу країни. 

Результати аналізу динаміки кредитного портфеля деяких комерційних 

банків України за 2012-2015 рр. приведені у табл. 1. Динаміка кредитного 

портфеля комерційних банків, за даними Мінфіну, є позитивною, окрім як у 

Райффайзен Банк Аваль.  

 

Таблиця 1 

Обсяги кредитного портфеля комерційних банків України  

за 2012-2015 рр. [3] 

Банки Кредитний  портфель, млн. грн.   

 2012 2013 2014 2015 

Приват-Банк 113726 142548 161339 181362,1 

Ощад-Банк 51187 51546 69272 69158,39 

Райффайзен 

Банк Аваль 

26071 27047 29705 25961,12 

Промінвест-Банк 29486 28400 38501 42246,17 

УкрСиббанк 15310 14602 14905 19678,64 
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З таблиці видно, що динаміка кредитного портфеля ПриватБанку з 

кожним роком стабільно покращується, що свідчить про стійку позицію у сфері 

кредитування і про те, що він посідає друге місце у кредитуванні серед 

приведених банків. 

 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика динаміки депозитного  

портфеля різних комерційних банків 

Банки Депозити фізичних осіб, млн. грн. 

 2012 р. 2013 р. 2014р. 2015 р. 

Приват-Банк 85865 106712 107710 121546,88 

Ощад-Банк 29854 35927 36590 42614,21 

Райффайзен Банк Аваль 15436 14633 14207 14892,9 

Промінвест-Банк 8049 8106 7625 7638,5 

УкрСиббанк 10335 9163 8973 9902,71 

  

З таблиці ми бачимо, що аналізований банк має найбільший об’єм 

депозитів. Вони достатньо стрімко зросли у 2015 році в порівнянні з 2012 

роком (в 1,5 рази). Щодо решти банків, то в основному маса депозитів 

знизилась. 

Отже, в підсумку можна сказати, що динаміка кредитного та депозитного 

портфелю Приватбанку досить висока і це свідчить про те,що банк має стійкі 

позиції в обох направленнях і викликає довіру у населення та бізнесу України. 
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Необхідність впровадження реінжинірингу  

організаційної структури підприємства  

  

Реінжиніринг організаційної структури – один із найскладніших етапів у 

процесі підвищення конкурентоспроможності підприємства. Ефективність 

впровадження реінжинірингу проявляється насамперед у трансформації 
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