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БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність банківської безпеки держави. Проаналізовано 

вплив зазначеної категорії на економічну та фінансову стабільність України. Запропоновані напрями вдо-

сконалення комплексної оцінки банківської безпеки.

Ключові слова: банківська система, банківська безпека України, кредит, довгострокові кредити, іно-
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Summary. In this article there were described the concept and essence of banking security of the country. There 

were analyzed the influence of this category on economic and financial stability of Ukraine. The ways of improvement 

of the integrated assessment of the banking security of Ukraine were proposed.

Key words: banking system, banking security of Ukraine, credit, long-term loans, foreign capital.

Постановка проблеми. Фінансова стабільність 

та незалежність банківської системи на сьогоден-

ному етапі розвитку економіки України мають 

важливе значення у контексті майбутнього зрос-

тання. Банківський сектор має прямий вплив на 

економіку держави, за рахунок якості кредиту-

вання реального сектора можна зробити висно-

вок щодо перспектив конкурентоспроможності 

сукупної продукції, що виготовляється в країні. 

На жаль, через вплив світової кризи та дестабілі-

зацію внутрішньої фінансової системи на сьогод-

нішній день банківський сектор не в змозі якісно 

виконувати покладені на нього функції в повно-

му обсязі. На певний час були заморожені опе-

рації щодо кредитування суб’єктів господарської 

діяльності, значно зросли відсоткові ставки по 

кредитах, зросла сукупна кількість проблемних 

кредитів у сукупному кредитно-інвестиційному 

портфелі банків та ін.

З урахуванням можливості настання нового 

циклу світової кризи важливого значення набуває 

процес попереджувального аналізу стійкості бан-

ківської системи країни та розробка економічних 

важелів, що сприяли б стабілізації ситуації у ви-
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падку непередбачуваних коливань на внутріш-

ньому фінансовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням проблематики стабільного функціонуван-

ня банківської системи присвячені праці таких 

вітчизняних та російських вчених, як О. А. Ки-

риченко, Т. П. Вахненко, О. І. Барановський, 

В. К. Сенчагов, В. В. Коваленко, М. А. Швайка, 

В. А. Шурпанов. Більшість із названих науковців 

розглядали окремі аспекти стабільного функці-

онування банківського сектора та стійкості ві-

тчизняної системи до зовнішніх чинників впливу. 

Через незначну історію функціонування фінансо-

вого ринку на території України це питання мож-

на вважати новим та досить актуальним.

Серед іноземних науковців, що розгляда-

ли дане питання у своїх наукових працях, слід 

відмітити Г. Дж. Шиназі, М. Стоуна, М. Вікса, 

С. Мердока. Закордонним науковцям притаман-

но розглядати проблематику стабільного функці-

онування банківського сектора країни в контек-

сті загальноекономічної системи держави та ролі 

банків у зростанні економіки.

Постановка завдання. Головною метою робо-

ти є визначення ролі банківської системи в еко-

номічному розвитку України, комплексна оцінка 

рівня стабільності банківської системи України 

відповідно до Методики розрахунку рівня еконо-

мічної безпеки та розрахунок рівня банківської 

безпеки держави за альтернативною методикою.

Виклад основного матеріалу. Банківське кре-

дитування на сьогоднішній день є основним ру-

шієм економічного зростання та розвитку реаль-

ного сектора економіки. Через брак внутрішніх 

коштів підприємства задля розширення своєї 

діяльності, нарощення темпів промислового ви-

робництва повинні звертатися до банківських 

установ, як посередників кредитних ресурсів. 

Однак, як свідчить світовий досвід, позитивний 

ефект від здійснення кредитно-інвестиційних 

операцій пов’язаний із високими ризиками як 

для кожного банку окремо, так і для банківської 

системи загалом. Вірогідність неповернення кре-

диту позичальником, інфляційні процеси, зміна 

курсу національної валюти — всі ці фактори в 

тій чи іншій мірі впливають на рівень фінансової 

стабільності банківського сектора України. Таким 

чином, з’являється необхідність внутрішнього за-

безпечення фінансової безпеки банків та банків-

ської системи.

Забезпечення банківської безпеки можна 

розглядати як системну діяльність щодо запо-

бігання або зниження тяжкості наслідків проти-

правних дій, що зачіпають інтереси банку. Таким 

чином, разом із завданнями щодо забезпечення 

основної кредитно-фінансової діяльності вини-

кають особливі завдання щодо захисту інтересів 

банку шляхом виконання функцій забезпечення 

банківської безпеки, направлених на поперед-

ження або зниження наслідків протиправних дій, 

небажаних для банку [1].

Ефективність функціонування банківської 

системи країни переважно визначається фінан-

совою стійкістю кожного комерційного банку 

зокрема. Під стійкістю банківської системи розу-

міють спроможність банку у динамічних умовах 

ринкового середовища протистояти негативним 

внутрішнім і зовнішнім чинникам, забезпечити 

захист інтересів вкладників банківської системи, 

акціонерів банків та своєчасно виконувати влас-

ні зобов’язання щодо обслуговування клієнтів, 

що в цілому визначає стабільність та ритмічність 

отримання прибутку. Фінансова криза на між-

народному ринку та економічна нестабільність в 

Україні визначили для банківських установ нове 

операційне середовище. Довгострокові інвестиції 

користуються серед населення меншим попитом, 

що, в свою чергу, негативно впливає на економіч-

ну діяльність підприємств.

Наслідком цього може бути зростання про-

строченої заборгованості у кредитному портфелі 

банків. Слід враховувати і той факт, що робота з 

простроченою заборгованістю вимагає від банків 

нових методів і прийомів, які повинна включати 

фінансова безпека. Можливості позик на зовніш-

ніх ринках у банків на сьогодні недостатні. Зрос-

тає процентна вартість позик, Національний банк 

України стримує ліквідність гривні, що призво-

дить до підвищення процентних ставок на між-

банківському ринку [2].

За сучасних умов розвитку світових фінансо-

вих ринків у процесі глобалізації важливого зна-

чення набуває можливість превентивного аналізу 

розвитку кожного із структурних сегментів даної 

категорії. Таким чином, аналітична оцінка та про-

гнозування стабільного функціонування банків-

ського сектора є першочерговим завданням мі-

ністерств та відомств країни задля забезпечення 

загального економічного зростання країни. Роз-

глядаючи питання оцінки фінансової стабільнос-

ті банківського сектора України, слід відмітити, 

що у 2007 році Міністерством економіки Укра-

їни була розроблена та затверджена Методика 

розрахунку рівня економічної безпеки України. 

У відповідності до цієї Методики розраховують-

ся індикатори та порогові значення індикаторів 

економічної безпеки загалом та безпеки банків-

ського сектора зокрема й вираховується фактична 

рейтингова оцінка рівня фінансової стабільності, 

що знаходиться в діапазоні від 0 до 1 (або від 0 до 

100 %). За Методикою, до основних індикаторів 

та порогових значень стану банківської безпеки 

України належать нижченаведені у таблиці 1.

Як можна наочно побачити із таблиці, від-

повідно до Методики, виділяють два індикато-

ри стану банківської безпеки України. Перший 
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індикатор характеризує співвідношення частки 

іноземного банківського капіталу до сукупного 

капіталу банківського сектора України. За Мето-

дикою, цей показник не повинен перевищувати 

30 %. Небезпека вказаної категорії в першу чер-

гу пов’язана із зростанням іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків, що може призвести до 

часткової або повної втрати незалежності у бан-

ківському секторі країни. Банки, чий капітал буде 

складатися виключно із іноземного, будуватимуть 

свою діяльність виключно з позицій країни, якій 

вони належать. А це може призвести до звільнен-

ня вітчизняних працівників чи їхньої заміни на 

іноземних спеціалістів, до того ж такий банк буде 

орієнтуватися на банківську систему своєї країни. 

Банк із 100 % іноземним капіталом залежить від 

ситуації, що складатиметься не лише у фінансо-

вому секторі України, а й у фінансовому секторі 

країни, якій він належатиме. Це автоматично по-

двоюватиме ризик ведення кредитно-інвестицій-

ної діяльності.

Розглядаючи фактичне значення цього по-

казника відповідно до порогового значення, 

слід відмітити, що у 2007 році він складав 35 %, у 

2008 — 36,7 %, у 2009 — 35,8 %, у 2010 — 40,6 %, 

на 01.12.2011 р. — 40,9 % [4]. Як можна визначити 

з наведених результатів, за останні п’ять років по-

казник частки іноземного капіталу у сукупному ка-

піталі банків перевищував допустимий показник, 

досягши найбільш небезпечного результату у 2011 

році, коли перевищення порога склало 10,9 %.

Другий показник зображує обсяги кредиту-

вання реального сектора економіки у % до ВВП. 

За умов браку вільних коштів на рахунках підпри-

ємства змушені звертатися до комерційних банків 

з метою залучення додаткових коштів задля роз-

ширення виробництва чи мінімізації можливих 

втрат від перетворень на світових та внутрішньо-

му ринку. За таких умов кредитування являє со-

бою рушійний механізм, що призводить до зрос-

тання економічного виробництва та збільшує 

ВВП країни.

До того ж необхідність даного вимірника ви-

кликана необхідністю, в першу чергу, кредитувати 

юридичних осіб, що мають у своїй власності певні 

матеріальні активи, що можуть бути перетворені 

в гроші та повернені у власність банку у випадку 

надзвичайної ситуації. Натомість кредитування 

фізичних осіб носить більш ризикований характер.

Даний показник у 2007 році складав — 

30,81 %, у 2008 — 49,85 %, у 2009 — 52,01 %, у 

2010 — 46,44 % [5; 6]. Зважаючи на рівень поро-

гового значення, можна визначити, що показ-

ник за останні 5 років знаходиться у безпечному 

секторі. У 2010 році перевищення норми склало 

16,44 %. Однак ця тенденція не розкриває усієї 

ситуації. Адже важливе значення має не тільки 

кількість кредитів, а й їхня якість, тому, зважаючи 

на зростання сумнівних та безнадійних кредитів у 

структурі кредитно-інвестиційного портфеля ко-

мерційних банків України, можна говорити про 

прихований ризик у сегменті цього показника.

Зважаючи на наведені вище показники, ін-

дикатори та порогові значення рівня банківської 

системи України, вважаю за потрібне навести 

альтернативний варіант розрахунку рівня банків-

ської безпеки України, що складається на основі 

попередньої методики. У відповідності до альтер-

нативної методики, є необхідність розширення 

кількості індикаторів, що характеризують загаль-

ну ситуацію щодо стабільного функціонування 

банківської системи держави.

Так, на мою думку, до існуючих двох індика-

торів слід додати наступні:

1) питома вага довгострокових кредитів у за-

гальному обсязі кредитів, наданих комерційними 

банками (даний показник у структурі Методики 

розрахунку рівня економічної безпеки України 

належить до індикаторів безпеки грошового рин-

ку та інфляційних процесів);

2) резерви під активні операції комерційних 

банків, у % до загального обсягу наданих кредитів;

3) відношення обсягів банківського зовніш-

нього боргу до сукупного обсягу активів банків.

Згідно з таблицею 2, до існуючих двох індика-

торів стану банківської безпеки необхідно додати 

ще три. Питома вага довгострокових кредитів по 

відношенню до загального обсягу кредитних опе-

рацій наочно демонструє строковість фінансової 

політики банківського сектора України: чи плану-

ють банківські установи довгострокову діяльність, 

чи обмежуються короткостроковими операціями 

задля термінового зростання ліквідності капіта-

лу. Обсяги довгострокових кредитів свідчать про 

реальні наміри діяльності фінансово-кредитних 

установ на ринку кредитних ресурсів України. 

На мою думку, структурно цей показник повинен 

відноситися до рівня банківської безпеки, а не до 

безпеки грошового ринку, в контексті загального 

аналізу стану фінансової безпеки України.

Важливого значення в стабільній діяльності 

банківського сектора будь-якої країни, набувають 

Таблиця 1

Індикатори та порогові значення індикаторів стану 
банківської безпеки України (відповідно до Методики 

розрахунку рівня економічної безпеки України)  [3] 

№ Індикатор, одиниця виміру
Порогове 

значення

1. Частка іноземного банківсько-

го капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу, %

не більше 

30

2. Обсяг кредитування банками 

реального сектора економіки, 

у % до ВВП

не менше 

30
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резерви банків під кредитні операції. Банки пови-

нні формувати стратегію щодо здійснення актив-

них операцій у відповідності до наявних коштів. 

Головним фактором, що впливає на стабільну та 

безперервну роботу фінансово-кредитної устано-

ви, є власний капітал та резерви під активні опе-

рації, що спроможні забезпечити діяльність уста-

нови навіть за надзвичайних обставин (до яких 

можна віднести девальвацію/ревальвацію наці-

ональної валюти, інфляційні процеси, зміну від-

соткових ставок за активними операціями тощо). 

Цей показник повинен складати не менше 25 % 

від загального обсягу активних операцій.

Останній індикатор, що пропонується до скла-

ду альтернативної Методики розрахунку рівня бан-

Таблиця 2

Індикатори та порогові значення індикаторів стану 
банківської безпеки України (альтернативна методика, 

розроблено автором на основі [7])

№ Індикатор, одиниця виміру
Порогове зна-

чення

1. Частка іноземного банківсько-

го капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу, %

не більше 30

2. Обсяг кредитування банками 

реального сектора економіки у % 

до ВВП

не менше 30

3. Питома вага довгострокових 

кредитів у загальному обсязі 

кредитів, наданих комерційними 

банками, %

не менше 30

4. Резерви під активні операції ко-

мерційних банків у % до загаль-

них обсягів наданих кредитів

не менше 30

5. Відношення обсягів банківського 

зовнішнього боргу до сукупних 

активів банків, %

не більше 25

ківської безпеки України, є — заборгованість банків 

перед нерезидентами по відношенню до сукупного 

обсягу активів. Стабільність (та незалежність) фі-

нансової діяльності вітчизняних банків напряму за-

лежить від рівня зовнішньої заборгованості. Через 

свою нерозвиненість банківський сектор України 

не міг залучити у юридичних та фізичних осіб до-

статнього обсягу фінансових ресурсів задля задо-

волення потреб позичальників у кредитному про-

дукті. Тому банківські установи за період із 2004 по 

2009 активно здійснювали запозичення коштів у 

іноземних банків. Відповідно до основ стабільного 

функціонування ринку кредитних ресурсів, запози-

чені кошти на рахунках банків не повинні фактично 

складати основну масу фінансових ресурсів. Через 

значне падіння курсу національної валюти із 5,05 за 

1 долар США (у 2007 році), до близько 8 гривень за 1 

долар США (у 2011) [8], зовнішній борг банківсько-

го сектора автоматично зріс майже на 40 % лише че-

рез зміну курсових різниць.

У відповідності до впровадження додатко-

вих індикаторів та порогових значень індикаторів 

банківської безпеки України необхідно визначити 

характеристичні значення показників банківської 

безпеки та їх вагові коефіцієнти. У відповідності 

до діючої методики виділяють наступний перелік 

характеристичних значень показників:
н

грх  — нижня границя;
н

порх  — нижній поріг;
н

оптх  — норма нижня;
в

оптх  — норма верхня;
в

грх  — верхній поріг;

ijа  — вагові коефіцієнти [9].

Наочно межі даних значень відповідно до ін-

дикаторів альтернативної методики зображені у 

таблиці 3.

Таблиця 3

Характеристичні значення показників банківської безпеки та їх вагові коефіцієнти 
(розроблено автором на основі [10])

№ Показники н

грх н

порх
н

оптх в

оптх в

порх в

грх ijа

1. Частка іноземного банківського капі-

талу в загальному обсязі банківського 

капіталу, % 20 25 30 40 50 0,23 20

2. Обсяг кредитування банками реально-

го сектора економіки, % до ВВП 12,5 22 25 30 40 50 0,17

3. Питома вага довгострокових кредитів 

у загальному обсязі кредитів, наданих 

комерційними банками, % 10 25 30 50 60 80 0,17

4. Резерви під активні операції комер-

ційних банків у % до загальних обсягів 

наданих кредитів 20 25 30 35 40 45 0,23

5. Відношення обсягів банківського зо-

внішнього боргу до сукупних активів 

банків, % 15 20 25 30 35 40 0,2
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У порівнянні із затвердженою методикою, 

основними змінами у сфері характеристичних 

значень показників банківської безпеки відчут-

них змін зазнали вагові коефіцієнти. Із урахуван-

ням розширення індикаторів з двох до п’яти від-

булася зміна балансу в розрізі коефіцієнтів.

У той же час характеристичні значення зали-

шилися в межах, запропонованих у затвердженій 

Методиці, відміною стало лише розробка та про-

позиція характеристичних даних для показника 

резервів банку у порівнянні із загальними обсяга-

ми наданих кредитів та показника, що характери-

зує відношення обсягів банківської заборгованос-

ті нерезидентам до сукупних активів банківського 

сектора України. Так, у структурі вагових коефі-

цієнтів перше місце займає показник сукупних 

резервів комерційних банків 0,23 (або 23 %), далі 

розташували вплив іноземного капіталу на ста-

тутний капітал банків та відношення зовнішньої 

заборгованості до сукупних активів банків 0,2 

(або 20 %). Обсяг кредитування реального сек-

тора економіки та вага довгострокових кредитів 

у загальному обсязі кредитів відповідно 0,17 (або 

17 %).

Переходячи безпосередньо до аналізу сучас-

ного стану рівня банківської безпеки України, 

було прийнято рішення порівняти результати да-

ного показника з позицій двох Методик: затвер-

дженої та альтернативної. Наочний стан у даному 

секторі фінансової безпеки України наведено на 

рис. 1.

України. До 79,46 % за затвердженою Методикою, 

й до 76,49 за альтернативною. Таке падіння було 

обумовлено падінням темпів економічного ви-

робництва, зниженням обсягів експорту, зростан-

ням інфляції, падінням реальних рівнів доходів 

громадян, девальвацією національної валюти, що 

в кінцевому рахунку призвело до зростання обся-

гів проблемних кредитів та неспроможності юри-

дичних і фізичних осіб розрахуватися за поточни-

ми зобов’язаннями перед вітчизняними банками.

В той же час через значні вливання валюти за 

рахунок залучення кредиту в МВФ уряду вдалося 

втримати банківську систему від катастрофічного 

падіння, і вже у 2009 році була продемонстрована 

динаміка до зростання, а у 2010 році були досягну-

ті докризові показники рівня банківської безпе-

ки, відповідно до результатів як затвердженої, так 

і альтернативної Методик розрахунку. Зважаючи 

на новий виток кризових перетворень у світовій 

економіці та зростання валового національного 

боргу, 2012–2013 рр. повинні стати вирішальни-

ми в контексті банківської стабільності, а най-

головніше — незалежності банківського сектора 

України, адже брак внутрішнього фінансування 

та можливе коливання курсових різниць можуть 

негативно вплинути на внутрішній фінансовий 

ринок держави.

Розглядаючи безпосередньо аналітичну 

складову та результати обох методик, можна від-

значити, що альтернативна методика більш до-

цільно передає ситуацію, що нині склалася у 

секторі банківської безпеки України, адже вона 

більш диверсифікована у розрізі факторів впливу 

на банківську систему України. Розширення кіль-

кості індикаторів з двох до п’яти дозволяє більш 

комплексно проаналізувати сильні та слабкі сто-

рони банківської системи держави як з позиції 

внутрішніх,так і зовнішніх факторів.

До того ж доцільним було б введення ще од-

ного індикатора рівня банківської безпеки Укра-

їни — частки сумнівних та безнадійних кредитів 

у сукупній структурі кредитного портфеля бан-

ківських установ України. Цей показник є дуже 

складним для підрахунку, адже на сьогоднішній 

день не можна визначити єдиної методики, яка 

б визначала ступінь кредитного ризику у відпо-

відності до діяльності всіх фінансово-кредитних 

установ України.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

На основі проведеного дослідження можна сфор-

мулювати наступні висновки:

1) порівняння результатів рівня банківської 

безпеки України за двома методиками дає змогу 

визначити доцільність використання альтератив-

ної Методики розрахунку. Адже вона дозволяє 

комплексно оцінити банківську систему з пози-

ції зовнішніх та внутрішніх факторів, а також має 

більш розгалужену систему індикаторів та поро-

Рис. 1. Рівень банківської безпеки України 

за 2007–2010 рр. (порівняння результатів 

Методик, розраховано автором за [11; 12; 13; 14])

Як видно з діаграми, результати, розраховані 

за альтернативною методикою, є гіршими, аніж 

за затвердженою. Це пояснюється в першу чер-

гу зростанням кількості інтегральних показників 

і диверсифікацією ризиків. У той же час можна 

спостерігати, що результати обох методик мають 

майже однакову динаміку на протязі розрахунко-

вого періоду.

Так, за період з 2007 по 2008 рр. спостеріга-

ється стрімке падіння рівня банківської безпеки 
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гових значень. Тим самим відбувається більш зна-

чна диверсифікація важелів впливу на її стабільну 

роботу;

2) результати рівня банківської безпеки з по-

зиції обох методик демонструє фактично одна-

кову динаміку зміни стабільності безпеки банків-

ського сектора — падіння у 2008 році та поступове 

зростання до 2010 року. В той же час за розрахун-

ковий період результати за альтернативною мето-

дикою є на 6–7 % нижчими за результати, що роз-

раховувались за затвердженою методикою;

3) існує необхідність упровадження ще одно-

го індикатора в структуру розрахунку рівня бан-

ківської безпеки України — обсягів сумнівних та 

безнадійних кредитів у сукупній масі кредитно-

інвестиційного портфеля банківських установ 

України. Введення цього індикатора дасть змогу 

не лише оцінювати ситуацію в банківській сис-

темі України в поточному періоді, а й дозволить 

прогнозувати її стійкість у короткостроковій пер-

спективі.
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