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Функщонування будь-яко! системи спрямоване на пщвищення ефективносп ii д1яльносп та за- 
безпечення сталого розвитку. Для банкгв, ргвно як i для пщприемств, низький ргвень ефективносп 
функщонування свщчить про обмежеш можливосп розвитку, низьга номенклатурш позицп, 
пщвищену чутливють до ринкових ризиюв, неефективне управлшня еконолпчним потенщалом. 
Крш того, актуальним питаниям сьогодення постае не стшьки поодинока ефективна д1ялыпсть 
суб’екпв ринку, а саме забезпечення надшносп кредитних вщносин системи «банк - суб’екти 
пщприемницько! д1яльносН», досягнення та збереження яко! виступае гарантом сталого розвитку 
економпси в цшому.

Гармоншшсть функщонування тако! системи, звгсно повинна забезпечуватись рядом науково- 
обгрунтованих критерпв, принцип1в та методичних пщход1в, яга на сьогодш не мають поки що 
чтгко окреслених визначень та умов взаемодп. Важливгсть та необхщшсть удосконалення теорети- 
ко-методичних i прикладних аспекпв щодо забезпечення системи кредитних вщносин зумовили 
актуальшсть дослщження дано! проблеми.

В економ1чнш лггератур1 нами не виявлено чптсого визначення понятгя «надшшсть». Так, 
бшышсть тлумачень даного визначення вщображае стшгасть економ1чного, фшансового суб'екта 
до полггичних потрясшь i помилок, прорахункгв партнеров i ототожнюеться з понятгями 
«стабшыпсть», «стшгасть», «кредитоспроможшсть» та «платоспроможшсть».

Як зазначае В. Живалов, термш «стшгасть» частппе використовуеться в значенш «стабшьшсть, 
р1вновага» [1]. Г. Фетисов вдапчае, що стшгасть банку, з економ1чно! точки зору слщ розглядати в 
значенш його стшко! р1вноваги, або стабильность В словнику C.I. Ожегова термш «стабшьний» 
тлумачиться як мщний, стшкий, постшний, а «стшкий» не схильний до коливань, мщний [ 2].

О.В. Крухмаль наголошуе, що стабшыпсть i стшгасть як характеристики якосп бангавсько! 
системи досить близью поняття, але на вщмгну вщ стшкосп, яка передбачае здатшсть системи 
протистояти сшп, стабшыпсть акцентуе увагу на здатносп до постшного вщтворення. Стшкими як 
банк, так i бангавська система стають завдяки свош стабшьность Стабшыпсть - це постшна ягасна 
характеристика, стшгасть - це те, що здобуваеться, змшюеться у проц eci функщонування [3].

В той же час I.B. Ларюнова чггко розмежовуе поняття «стшкостш та «стабшьносп». Так, 
«стабшыпсть» - це багатогранне понятгя, що характеризуе ягасний стан системи в динампц; стшка 
piBHoeara - одна з складових стабшьносп, а стшгасть 6innn вузьке поняття стосовно попередшх 
[4]. Леонтьев В. зазначае: «стшкою визнаеться така система, в ягай сукупшсть змши окремих 
економ1чних параметр1в в ганцевому пщсумку призводить всю систему до стану р1вноваги» [5]. Не 
можна не погодитись i3 думкою 0.1. Барановського, який визначае стабшыпсть бангавсько! систе
ми , як «здатшсть протистояти зовнппнгм i внутрппшм впливам, збертаючи стшку р1вновагу i 
надшшстъ протягом часу» [6]. В той же час «надшшсть бангавсько! системи базуетъся насамперед 
на шсгитуп довгри вкладнигав, iHBecTopie, кредитор1в, позичальнигав, банювських службовцгв, а 
вщтак е радше суб'ективною характеристикою банк1вського сектора нацюнально! економ1ки, то 
стшгасть бангавсько! системи - об'ективне вщдзеркалення статус-кво в нш з урахуванням стану 
збалансованосп ecix Г! структурних елементгв, що свщчить про здатшсть виконання нею свого 
функщонального призначення» [6]. Отже, надшшсть в економпц здебшыпого базуеться на 
суб’сктивних ощнках, але в той же час суб’ективна оцшка складаеться шд впливом об’ективних 
показнигав. Так, поняття надшносп банку буде р1зною з р1зних точок зору:

1. 3 позици napniepiB та юпенпв банку надшний банк буде той, який виконуе перед ними сво! 
зобов’язання.

2. 3 позицп власнигав та акщонер1в надшшсть банку буде полягати в стабшьному отриманш 
прибутку.

В кредитних вщносинах надшшсть кредитно! установи (банку) мае вагоме значения, оскшьки у 
випадку поггршення даного показника, як правило, вщбуваеться перегляд дпочих угод 3i змшою 
умов кредитування, що в кшцевому результап мае негативний вплив як на окремих суб’ект1в кре- 
дитування, так i економжу в цшому. Проте надшшсть кредитно! установи в значнш Mipi залежить 

210



вщ надшносп його кл!ент1в (в даному контексл позичальниюв), а отже щентифпсацш надшних чи 
ненадшних юпент мае одне з першочергових значень в дояльносп кредитно! установи (банку).

H. Ю. Ситникова ототожнюе понятая надшносп позичальника та кредитоспроможносп [7]. В 
той же час понятая «кредитоспроможносп» розглядаеться науковцями по-р1зному:

- як наявшсть у пщприемств передумов для отримання кредиту;
- як фшансовий стан пщприемства, який дае змогу отримати кредит i своечасно його поверну

та;
- як система умов, що визначають спроможшсть пщприемства залучата позиковий каптгал i по- 

вертати його в повному обсяз1 у передбачеш термши;
- як спроможшсть позичальника за конкретних умов кредитування в повному обсяз1 i у визна- 

чений кредитною угодою термш розрахуватася за свогми борговими зобов'язаннями виключно 
грошовими коштами, що генеруються позичальником у ход! звичайно! д1яльность

KpiM зазначених кшуе пщхщ, який ототожнюе понятая «кредитоспроможшсть» та 
«платоспроможшсть» [8]. В той же час понятая «кредитоспроможшсть» та понятая 
«платоспроможшсть» мають ряд вщмшностей одне вщ одного, а саме:

I. Pi3Hi суб’екти доопдження
2. Платоспроможшсть характеризуе здатшсть i можливють погасита eci види заборгованосп, а 

кредитоспроможшсть - лише кредитно!’.
3. В ход1 свое!’ д1яльност1 шдприемство може розраховуватися за своГми зобов’язаннями 

р1зними видами актив1в, розрахунок з банком вщбуваеться лише грошовими коштами.
4. Платоспроможшсть фпссуе спроможшсть пщприемства розраховуватися за своши зо

бов’язаннями на певну дату, кредитоспроможшсть - на строк кредиту.
Таким чином, на сьогодш юнують значш розбтжносп м1ж розум1нням понятая 

«кредитоспроможшсть», тому однозначно стверджувати про тотожшсть понять надшшсть та 
кредитоспроможшсть не можна. Кр!м того, авторам так i не вдалось знайти чпкого визначення 
надшносп кредитних вщносин, яке в повнш Mipi розкривало б сутшсть даного понятая. Тому 
спробуемо навести власне визначення. Так, при визначенш надшносп потр1бно враховувати п 
властивосп, яю притаманш даному понятаю та яю знайшли свое вщображення в нормативних 
джерелах ДСТУ [9].

Таблиця 1 - Пор1вняння властивостей надшносп техшчних систем та економ1чних суб’екпв

Техшчш системи Економ1чш суб’екти
Безвщмовшстъ властавють об’екга викону- 
вата потр!бш функцп в певних умовах про
тягом заданого штервалу часу чи наробггку 
[9].

Безвщмовшстъ характеризуе властавють 
суб’екта збершата ефектавшсть свое! 
д1яльност1 протягом всього перюду 
функцюнування.

Довгов!чшсть властивклъ об’екта викону- 
вати потр1бш функцп до переходу у гра- 
ничний стан при встановленш систем! 
техшчного обслуговування та ремонту |"9].

Стабшьшсть характеризуе властивютъ 
суб’екта збершати задан! показники до гра
ничного стану при граничних штервалах 
часу.

Ремонтопридатшсть властивгсть об’екта 
бути пристосованим до пщтримання 
вщновлення стану, в якому вш здатний ви- 
конувати потр1бш функцИ’ за допомогою 
техшчного обслуговування та ремонту [9].

Вщновлешсть характеризуе здатшсть попе- 
реджати i виявляти невщповдаосп i усува- 
ти причини !х виникнення без попршення 
функцюнування суб’екта.

Збережувашсть властавгстъ об’екта
збершати в заданих межах значения 
параметр1в, що характеризують здатшсть 
об’екта виконувати потр1бш функцп', пщ час 
i теля збершання та (чи) транспортування 
[9].

Стшюсть властавгстъ збершата працездат- 
ний стан системи кредитних вщносин при 
змш1 зовнппн!х i BHyrpinmix факторш.

Зазначений анал1з дозволяе сформувати власне визначення надшносп позичальника, яке б сис- 
тематизувало наведен! вище. Надшшсть позичальника - комплексна властивгсть позичальника 
збершати необхщш параметри протягом певного перюду, з моменту пщготовки рппення про на- 
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дання кредиту i до моменту його повернення, яга спрямоваш на досягнення основних засад креди- 
тування та умов, встановлених договором про кредитування.

Використовуючи понятгя «надшшсть банку» та «надшшсть позичальника» можна синтезувати 
понятгя надшшсть системи кредитних вщносин «банк - суб’ект пщприемницько! д1яльносп». 
Проте, класичне визначення надшносп не може в повнш Mipi описати та дати адекватну та ви- 
черпну ощнку ципсносп кредитних вщносин, осгальки причини порушення функщонування ви- 
никають не внаслщок ф1зичних вщмов, а через управлшсьга прорахунки пщ впливом економ1чних 
та шформацшних чиннигав тощо. Так, внаслщок штегрування двох елемент1в з’являетъся ряд до- 
даткових з’еднуючих ланцюпв, таких як комушкатавш, шформацшш, npaBoei тощо, надшшсть 
яких також впливае на дану систему. Розпшрення системи за рахунок додаткових елеменпв та 
факторгв вимагае застосування бгпып ширшого термшу «надшносп» - гарантоспроможносп 
(dependability).

Поняття гарантоспроможшсть в значнш Mipi використовуеться для характеристики надшносп 
шформацшно-управлшських систем i з'явилося як результат певно! штеграцп таких понять, як 
надшшсть, функщональна безпека, обслуговувашстъ i так даль Гарантоспроможшсть - це ком
плексна властавгсть системи надавати необх1дн1 послуги, яким можна виправдано дов1ряти [10].

Анал1з сучасних наукових та нормативних джерел показуе вщмшшстъ понять 
«гарантоспроможшсть» та «надшшсть». Hi вщмшносп знаходять свое вираження в Ha6opi тих 
власгивостей, яга входять до складу даних понять (таблиця 2), де Н - складова надшносп, НВ - 
другорядна властавють надшносп, НС- сумгжна з надшшспо властавютъ, Г-складова 
гарантоспроможносп, ГС - сум1жна з гарантоспроможностю властивють

Таблиця 2 - Пор1вняльна характеристика властивостей «надшносп» та «гарантоспроможносп»

Складов!властивосп
Стандарта 1н. джерела

ДСТУ IAEA ITU ECSS ISO/
IEC [15] [16] [17]

Безвщмовшсть (reliability) Н Г Г Г г Г г г
Ремонтопридатшсть (pairiability) Н
Обслуговашсть (maintainabilility) Г г г г Г г
Готовшстъ (availability) НВ Г г г г Г г г
Довгов!чшстъ (durability) Н
Збережешсть (preservability) Н
Живучють (survivability) НС ГС ГС

Функщональна безпека (safety) Г ГС ГС г г г
Цппсшстъ (integrity) ГС ГС г г
Конфщенцшшстъ (confidentiability) ГС ГС г ГС г
Цостов1ршстъ (high confidence) ГС

Безвщмовшсть (reliability) — властивють кредитних вщносин функщонувата безперервно та 
стабшьно. Готовшсть (availability) - властивклъ доступносп pecypcie для функщонування кредит
них вщносин. Живучють (survivability) - властивйть мш!м1зувати зниження у припустимих межах 
обсяг i ягасть кредитних вщносин. Функщональна безпека (safety) - власгивклъ виключати або 
мшгм1зувати шкщлив1 впливи зовнппнгх факторов або систем. Ципсшсгь (integrity) - властивгстъ 
попереджувати та виключати несподгваш змши у вщносинах. Конфщенцшшстъ (confidentiability) 
- властивють збершати комерцшну шформацпо як щодо кредитних вщносин та ix суб’екпв. 
Достов1ршсть (high confidence) — властив1сть BipHO ощнювати необхщш фшансов1 та суб’ективш 
параметри позичальника та визначати ступшь попиту на кредипп ресурси. Обслуговашсть 
(maintainabilility) - властивгстъ попереджати i виявляти невщповщносп i усувати причини ix ви- 
никнення без попршення функщонування кредитних вщносин.

Таким чином, для характеристики ступеня надшносп кредитних вщносин доцшьно вживати 
бгиып розширене понятгя «гарантоспроможшсть», яке враховуе весь спектр властивостей, прита- 
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манних кредитным вадносинам, i яке дозволить сфокусувати увагу не тальки на вимогах, яю вису- 
ваються до позичальника, а й навпаки вад позичальника до банку.
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