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Постановка проблеми. Кредитно-фінансова 

система — одна з найважливіших і невід’ємних 

структур ринкової економіки. Розвиток банків-

ської системи історично йшов паралельно з то-

варним виробництвом і тісно з ним переплітався. 

Перебуваючи в центрі економічного життя, банки 

опосередковують зв’язки між вкладниками й ви-

робниками, перерозподіляють капітал, підвищу-

ють загальну ефективність виробництва.

Особливу роль відіграють кредити, перетво-

рюючись, по суті, в основне джерело, що фінан-

сує народне господарство додатковими грошови-

ми ресурсами.

Надання кредитів є основною економічною 

функцією банків, які здійснюють фінансування 

як фізичних, так і юридичних осіб. Від підбору та 

застосування методів оцінки кредитоспромож-

ності в подальшому багато в чому залежить фі-

нансовий стан і життєздатність самого банку.

У теперішній час, у зв’язку з наслідками фінан-

сово-економічної кризи, для багатьох банків метою 

є вже не максимізація прибутку, а мінімізація ризи-

ків. Криза ліквідності, платоспроможності призвела 

до того, що багато позик не були повернені, що при-

звело до погіршення фінансового становища самих 

кредитних установ. Фінансово-економічна криза 

показала низьку працездатність діючих методик 

банків з оцінки кредитоспроможності позичаль-

ників. Поточні моделі вже не здатні повною мірою 

спрогнозувати наступ кредитного ризику.

Управління кредитними ризиками — основа 

для виживання більшості банків. Банки повинні 

оцінювати ризики, пов’язані з основними банків-

ськими продуктами, і управляти ними. Кредитний 

ризик, тобто небезпека, що дебітор не зможе здій-

снити відсоткові платежі або виплатити основну 

суму кредиту відповідно до умов, зазначених у кре-

дитній угоді, є невід’ємною частиною банківської 

діяльності. Кредитний ризик означає, що платежі 

можуть бути затримані або взагалі не виплачені, 

що, у свою чергу, може привести до проблем у русі 

грошових коштів і несприятливо відбитися на лік-

відності банку [1, c. 26–27]. Незважаючи на інно-

вації в секторі фінансових послуг, кредитний ризик 

дотепер залишається основною причиною банків-

ських проблем. Більше 80 % вмісту балансових зві-

тів банків присвячено зазвичай саме цьому аспекту 

управління ризиками.

При всій різноманітності можливих моделей 

оцінки кредитного ризику система показників 

має відповідати таким критеріям:

— показники мають бути максимально ін-

формативні і давати цілісне уявлення про стан 

позичальника;

— показники повинні давати можливість ви-

значення рейтингу позичальника як у просторі, 

так і в часі;

— для всіх показників мають бути вказані 

нормативи задовільного рівня або діапазону ви-

мірювань;

— остаточна модель оцінки кредитного ризи-

ку повинна бути коректно складена й мати еконо-

мічне обґрунтування [2, c. 48–49].

Отже, кредитний ризик є основним фінансо-

вим ризиком, з яким стикаються банки у своїй ро-

боті. Зі збільшеним масштабом кредитних ризиків 

пов’язана проблема пошуку альтернативних мето-

дів зниження банківських ризиків за рахунок ефек-

тивної класифікації потенційного позичальника.

Таким чином, у теперішній час виникло пи-

тання розробки працездатної методики оцінки 

кредитоспроможності позичальника за допомо-

гою нового апарату для прогнозування кредитно-

го ризику. Бажано, щоб ця методика могла перед-

бачити кризову ситуацію комерційної організації 

ще до появи її очевидних ознак.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До 

теперішнього часу сформувалося досить вели-
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ка кількість практичних підходів до визначення 

кредитоспроможності позичальників у комер-

ційних банках, а саме: моделі рейтингової оцінки 

(Л. В. Донцова, Н. О. Никифорова, А. Д. Шеремет, 

Є. В. Негашев); моделі множинного дискримі-

нантного аналізу (Е. Альтман, Р. Тоффлер і X. Ті-

шоу, М. А. Федотова, Г. Спрінгейт, Р. С. Сайфулін і 

Г. Г. Кадиків, Дж. Фулмер, О. П. Зайцева, Г. В. Да-

видова та А. Ю. Бєліков); моделі, засновані на сис-

темі показників (У. Бівер); адаптивно-імітаційні 

моделі (В. В. Давні, І. М. Булгакова); нечітко-мно-

жинний аналіз (А. О. Недосекін); моделі комплек-

сного аналізу (В. В. Ковальов і В. В. Патров).

Зауважимо, що багато підходів до оцінки 

кредитоспроможності розроблені закордонни-

ми фахівцями, але не всі з них були вдало адап-

товані вітчизняними фахівцями. А розроблені до 

теперішнього часу методики не припускають ви-

користання усього арсеналу сучасних економіко-

математичних методів і моделей.

Мета статті (постановка завдання) — про-

ведення аналізу використання апарату дискри-

мінантного аналізу для оцінки надійності пози-

чальників з урахуванням сучасних умов розвитку 

практики банківського кредитування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ба-

гато вітчизняних банків, які активно працюють 

на регіональних ринках банківських кредитів, 

досить давно займаються кредитуванням, отже, 

можуть дозволити собі формування бази даних 

кредитних історій минулих клієнтів банку. Поді-

бні бази даних створюються як усередині одного 

банку регіону, так і в рамках спеціалізованих ін-

ститутів кредитних історій.

Наявність даних щодо минулих кредитів є 

підставою для застосування дискримінантного 

аналізу як критерію видачі майбутніх кредитів. 

Результатом застосування інформації про надій-

них і ненадійних клієнтів є вирішення задачі кла-

сифікації за наявності навчальних вибірок. Для 

вирішення подібних задач можливе використан-

ня дискримінантного аналізу.

Метод дискримінантного аналізу вперше 

був застосований у сфері банківської діяльнос-

ті, а саме — у кредитному аналізі. Тут найбільш 

чітко простежується основний підхід методу, що 

припускає залучення минулого досвіду: необхід-

но визначити, чим відрізняються позичальники, 

які повернули в строк кредит, від тих, хто цього 

не зробив. Отримана інформація має бути вико-

ристана при вирішенні долі нових позичальни-

ків. Інакше кажучи, застосування методу має таку 

мету: побудова моделі, що прогнозує, до якої з 

груп відносяться дані споживачі, виходячи з на-

бору змінних, які пророчать (предикторів), вимі-

ряних в інтервальній шкалі. Дискримінатний ана-

ліз пов’язаний зі строгими припущеннями щодо 

предикторів: для кожної групи вони повинні мати 

багатовимірний нормальний розподіл з ідентич-

ними коваріаційними матрицями [3].

Основні положення дискримінантного ана-

лізу легко зрозуміти з уявлення досліджуваної 

області, що складається з окремих сукупностей, 

кожна з яких характеризується змінними з бага-

товимірним нормальним розподілом. Дискримі-

нантний аналіз намагається знайти лінійні ком-

бінації таких показників, які найкращим чином 

поділяють наведені сукупності.

При використанні методу дискримінантного 

аналізу головним показником є точність класи-

фікації, і цей показник можна легко визначити, 

оцінивши частку правильно класифікованих за до-

помогою прогностичного рівняння спостережень. 

Якщо дослідник працює з досить великою вибір-

кою, застосовується такий підхід: виконується ана-

ліз частини даних (наприклад, половини), а потім 

прогностичне рівняння застосовується для кла-

сифікації спостережень у другій половині даних. 

Точність прогнозу оцінюється, тобто відбувається 

перехресна верифікація. Оскільки маркетолог во-

лодіє, як правило, великою кількістю змінних, які 

пророкують, він повинен прийняти рішення про 

те, які з них будуть використовуватися в прогнос-

тичному рівнянні. У дискримінантному аналізі 

існують методи покрокового відбору змінних, що 

допомагають здійснити вибір. Дослідник-маркето-

лог може (для змінних, фактично використовува-

них у дискримінантній моделі) оцінити нормовані 

коефіцієнти й використовувати їх як критерій від-

носної важливості цих змінних.

Отже, метою дискримінантного аналізу є 

отримання прогностичного рівняння, яке можна 

буде використовувати для передбачення майбут-

ньої поведінки споживачів. Наприклад, щодо клі-

єнтів банку існує необхідність на основі деякого 

набору змінних (вік, річний доход, сімейний стан 

тощо) уміти відносити їх до однієї з декількох вза-

ємовиключних груп з більшими чи меншими ри-

зиками неповернення кредиту. Дослідник володіє 

деякими статистичними даними (значеннями 

змінних) щодо осіб, приналежність яких до пев-

ної групи вже відома. У прикладі з банком ці дані 

будуть містити статистику за вже наданими кре-

дитами з інформацією про те, повернув позичаль-

ник кредит чи ні. Необхідно визначити змінні, які 

мають істотне значення для поділу спостережень 

на групи, і розробити алгоритм для віднесення 

нових клієнтів до тієї чи іншої групи.

Отже, послідовність дій при застосуванні ме-

тоду дискримінантного аналізу має бути такою:

— дослідник повинен вибрати змінну, яка 

групується, із взаємовиключними значеннями 

(об’єкт може відноситися тільки до однієї з груп);

— дослідник визначає набір предикторів (це 

рішення дуже важливе для успішного проведення 

дискримінантного аналізу);
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— необхідно перевірити, чи задовольняють 

наявні дані усім припущенням, необхідним для 

проведення дискримінантного аналізу (перераху-

вання цих припущень дається нижче). Дослідник 

повинен виокремити викиди, прийняти рішення 

щодо відкидання змінних, які завідомо не можуть 

бути гарними предикторами;

— вибирається метод оцінки параметрів, за-

даються апріорні ймовірності для груп. Перевіря-

ється значимість відмінностей середніх за група-

ми для кожної знайденої функції; обчислюється 

відносна «важливість» кожної функції, яка оці-

нюється в термінах частки поясненої дисперсії;

— дослідник вивчає отримані результати кла-

сифікації, приймає рішення з приводу можливо-

го розширення (або, навпаки, звуження) набору 

предикторов. Окремо розглядаються неправиль-

но класифіковані спостереження, які можуть 

утворювати непомічену раніше групу;

— фахівці рекомендують на останньому кроці 

перевірити якість побудованого вирішального пра-

вила, навіть якщо дослідник-маркетолог повністю 

задоволений отриманими результатами [4].

Аналіз методів показав, що в методах оцінки 

економічного стану підприємств використову-

ються фінансові коефіцієнти. Усі ці показники 

можуть бути поділені на такі чотири класи: коефі-

цієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активнос-

ті, коефіцієнти фінансової незалежності та коефі-

цієнти рентабельності.

Щоб уникнути громіздкості методики, необ-

хідно відібрати найбільш часто використовувані 

фінансово-економічні показники. Серед показ-

ників ліквідності найбільш часто використову-

ються коефіцієнт поточної ліквідності та коефі-

цієнт термінової ліквідності. У групі коефіцієнтів 

фінансової стійкості найбільш часто викорис-

товуються коефіцієнт співвідношення власних і 

позикових коштів, коефіцієнт структури активів, 

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

коштами. Серед показників ділової активнос-

ті лідирує коефіцієнт оборотності активів [5]. У 

групі показників рентабельності найбільш час-

то зустрічаються такі: коефіцієнт рентабельнос-

ті власного капіталу, коефіцієнт рентабельності 

активів; коефіцієнт рентабельності продажів. У 

зарубіжній і вітчизняній практиці оцінки фінан-

сово-економічного стану підприємства практич-

но підтверджено, що кореляція між коефіцієнтом 

рентабельності власного капіталу і коефіцієнтом 

рентабельності активів становить 0,8, що свідчить 

про недоцільність одночасного використання 

обох показників. Тому в моделі можна використо-

вувати один із зазначених показників, наприклад, 

коефіцієнт рентабельності активів.

Таким чином, виокремимо найбільш часто 

використовувані кількісні показники: коефіцієнт 

термінової ліквідності (К1); коефіцієнт поточної 

ліквідності (К2); коефіцієнт оборотності активів 

(К3); коефіцієнт оборотності оборотних активів 

(К4); коефіцієнт відношення власних і позикових 

коштів (К5); коефіцієнт структури активів (К6); 

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

коштами (К7); коефіцієнт рентабельності активів 

(К8); коефіцієнт рентабельності продажів (К9).

Навіть не дивлячись на те, що список кіль-

кісних змінних, які характеризують кредито-

спроможність підприємства, істотно скоротився, 

кількість показників усе ще завелика. Постає за-

вдання відбору найбільш інформативних з решти, 

яке можна вирішити, використовуючи методи 

дискримінантного аналізу.

Візьмемо інформацію у комерційного банку 

щодо повернення кредиту своїх клієнтів для про-

ведення дискримінантного аналізу. Вище нами 

були обрані найбільш інформативні показники, 

які й будуть використані для проведення дискри-

мінатного аналізу. Дотримуючись умов моделі дис-

кримінації, в якості навчальних вибірок були вико-

ристані десять підприємств, у тому числі «надійні» 

і «ненадійні», вихідні дані яких наведено у табл. 1.

Аналіз даних проводився в ППП «Statistica» 

в модулі «Дискримінантний аналіз» та «Каноніч-

ний аналіз».

Для перевірки наявності лінійного зв’язку 

між вихідними змінними розрахуємо кореля-

ційну матрицю (див. рис. 1), аналіз якої свідчить 

про наявність тісного зв’язку між: коефіцієнтом 

термінової ліквідності (К1) і коефіцієнтом рента-

бельності активів (К8); коефіцієнтом термінової 

ліквідності (К1) і коефіцієнтом рентабельності 

продажів (К9); коефіцієнтом поточної ліквідності 

(К2) і коефіцієнтом забезпеченості власними обо-

ротними коштами (К7); коефіцієнтом поточної 

ліквідності (К2) і коефіцієнтом рентабельності 

активів (К8); коефіцієнтом поточної ліквіднос-

ті (К2) і коефіцієнтом оборотності активів (К3). 

Тому виключимо з розгляду коефіцієнти К1 і К2. 

Таким чином, у подальшому дослідженні беруть 

участь 7 фінансових коефіцієнтів.

Значення критеріїв відбору досліджуваних 

змінних наведено в табл. 2.

З табл. 2 видно, що найбільший вклад в дис-

кримінацію вносить коефіцієнт відношення влас-

них і позикових коштів (К5), найменший — кое-

фіцієнт оборотності оборотних активів (К4), тому 

що чим менше статистика Уілкса лямбда, тим 

більше вклад у загальну дискримінацію.

Перевірка дискримінантної функції (кореня) 

показала її статистичну значущість (Хі-квадрат роз-

рахункове = 20,41 > Хі-квадрат табличне = 9,49), що 

свідчить про можливість її застосування в класифі-

кації спостережень (підприємств). Дискримінант-

на функція має вид: Y = 2,65 + 1,24·К3 + 1,05·К4 – 

3,01·К5 + 2,43·К6 + 4,8·К7 + 6,23·К8 –20,31·К9, де 

Y — індекс надійності клієнта.
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Таблиця 1

Вихідні дані фінансових показників позичальників

№
Фінансові коефіцієнти

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9

1 0,16 0,78 0,13 0,37 1,87 0,43 0,01 0,02 0,01

2 0,56 1,26 1,08 1,78 1,09 0,64 0,24 0,27 0,23

3 0,34 0,78 2,34 3,88 0,84 0,62 -0,07 0,15 0,07

4 0,29 0,78 0,64 1,34 0,57 0,69 -0,13 0,02 0,03

5 0,23 1,49 5,48 6,27 0,54 0,94 0,34 0,27 0,02

6 0,38 0,23 0,89 6,3 0,24 0,75 -0,03 0,08 0,02

7 0,12 0,76 3,14 2,48 0,01 0,73 -0,14 -0,02 0,02

8 0,21 0,25 0,74 4,25 0,26 0,4 -0,09 -0,02 -0,04

9 0,02 0,31 0,02 0,02 0,03 0,34 -0,401 0,01 0,02

10 0,26 0,62 0,45 0,74 0,01 0,57 -0,38 0,03 0,04

Рис. 1. Кореляційна матриця

Таблиця 2

Підсумки аналізу дискриминантной функції

N Уілкса Частинна F to enter p-level Toler. 1-Toler.

К3 0,925296 0,925296 0,64588 0,444811 1,000000 0,00

К4 0,999954 0,999954 0,00037 0,985133 1,000000 0,00

К5 0,396950 0,396950 12,15370 0,008244 1,000000 0,00

К6 0,906767 0,906767 0,82255 0,390936 1,000000 0,00

К7 0,579101 0,579101 5,81451 0,042420 1,000000 0,00

К8 0,621721 0,621721 4,86751 0,058422 1,000000 0,00

К9 0,804177 0,804177 1,94805 0,200316 1,000000 0,00

Підприємство належить до числа «надійних», 

якщо індекс надійності клієнта приймає значення 

більше або рівне двом, інакше підприємство слід 

віднести до числа «ненадійних» клієнтів.

Висновки. Таким чином, одне з найважливі-

ших завдань кредитної політики банку — ефектив-

на оцінка кредитоспроможності позичальника. У 

теперішній час існують різні методи оцінки креди-

тоспроможності позичальника, які включають як 

плюси, так і недоліки. У зв’язку з цим виникає не-

обхідність вдосконалення методик оцінки креди-

тоспроможності та управління ризиками, оскільки 
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підвищення доходності кредитних операцій без-

посередньо пов’язано з якістю оцінки кредитного 

ризику. А використання методів дискримінантного 

аналізу дозволяє відібрати найбільш інформативні 

фінансові коефіцієнти за минулими кредитними 

історіями й на основі цих коефіцієнтів з певною 

ймовірністю віднести майбутніх клієнтів до числа 

потенційних платників або неплатників.
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УДК 658.343.37 Ю. П. Макаренко

ПРОБЛЕМА ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Анотація. У статті викладено проблему ризику відмивання грошей в банківському секторі економі-

ки. Обґрунтовано можливість впровадження ефективної системи фінансового контролю та створення 

єдиного мегарегулятора як єдиного органу нагляду регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забез-

печення його прозорості.

Ключові слова: банк, тінізація економіки, мегарегулятор, банкашуранс, ризик.

Summary. The article outlined the problem of risk of money laundering in the banking sector of the economy. The 

ability to implement an effective system of financial control and the creation of a single megaregulator, as the sole organ 

of supervision regulation of businesses in the financial sector in order to ensure its transparency.

Key words: bank, shadow economy, megaregulator, bankasuarens, risk.

Постановка проблеми. З проблемою тінізації 

економічних процесів стикаються майже всі краї-

ни світу. Як вважають експерти, обсяги тіньового 

сектору в економічно розвинених країнах світу 

утримуються на рівні 5–15 % ВВП [1; 2]. На думку 

експертів МВФ, питома вага тіньової економіки 

зростає на ранніх етапах переходу до ринку, однак 

потім знижується з прогресом реформ та скоро-

ченням корупції в органах державної влади [3].

Більшість вітчизняних експертів вважає, 

що найвищий рівень неформальної економіки 

в Україні був у 1994–1998 роках (65 % від ВВП). 

На той час тіньовий сектор охопив більшу час-

тину промислового виробництва, паливно-енер-

гетичного комплексу, сільського господарства 

тощо. Характерною ознакою цього періоду був 

підвищений попит на готівку поза банками, тем-

пи зростання якої майже удвічі перевищували 

темпи зростання депозитних внесків у банків-

ській системі [4, 2].

За різними методиками розрахунку Мінеко-

номрозвитку, у І кварталі 2012 року масштаб не-

формальної (тіньової) економіки в Україні склав 

31–44 % ВВП. Такий розмір тіньової економіки в 

Україні набуває ознак загрози національній без-

пеці. Якщо тіньовий обіг перевищує 30 %, а кіль-

кість зайнятих у ньому — 40 %, виникає загроза 

для керованості економіки.

Зазначимо, що в Україні аналіз ризику відми-

вання грошей покладено на єдиний орган — Дер-

жавну службу фінансового моніторингу Украї-

ни (Держфінмоніторинг), яка концентрує свою 

діяльність на описі виявлених типологій та схем 

відмивання грошей [5].
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