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ВСТУП 

 

Питання забезпечення фінансової безпеки комерційних банків 

набувають першочергового значення, потребують адекватного теоретичного 

осмислення і розробки практичного інструментарію її забезпечення в нашій 

країні. Глобалізаційні та інтеграційні процеси, впровадження новітніх   

інформаційних технологій, посилення конкуренції в банківській сфері, 

відсутність всебічної нормативно-правової регламентації банківської 

діяльності, нерозвиненість вітчизняних фінансових ринків, зростання 

економічної злочинності зумовлюють появу нових викликів і загроз 

фінансовій безпеці комерційних банків. 

 Проблематикою економічної і фінансової безпеки банків  і банківського 

сектору загалом займались такі вітчизняні вчені, як О.І.Барановський, 

Д.А.Артеменко, А.О.Єпіфанов, Т.М.Болгар, Ю.О.Голобородько, Н.Г.Євченко, 

О.А.Криклій, С.О.Дмитров, В.І.Ярочкін, Р.О.Гриценко, Р.С.Вовченко, 

М.Д.Лисечко, Я.Й.Малик, С.Д. Гелей, Л.М.Стрельбицька.  

          

В їхніх працях досліджувались суть і складові «фінансовій безпеці банків», а 

також вплив зовнішньої і внутрішніх факторів на економічну безпеку банківс

ького сектору, окремі аспекти безпеки і їх регіональні сегменти. У той же час,

 в їхніх працях відсутні чіткі визначення сутності фінансової безпеки, однозна

ки, характеристики її різновидів; об’єктів і суб’єктів, чинників і загроз, оцінки

 її рівня, умови формування й організації функціонування банківської систем

и її забезпечення. 

         Отже, головну і логічну незавершеність досліджень проблематики фінан
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сової безпеки комерційних банків зумовили вибір теми магістерської роботи т

а її актуальність.              

        Метою дослідження є визначення напрямів підвищення фінансової 

безпеки комерційних банків України на основі теоретичних та практичних 

аспектів обраної проблематики. 

           Для виконання поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 

- визначити сутність фінансової безпеки комерційних банків 

- виявити чинники і загрози фінансовій безпеці комерційних банків;  

- проаналізувати підходи до оцінки рівня забезпечення фінансової безпеки 

комерційних банків; 

- обґрунтувати основні шляхи підвищення рівня фінансової безпеки 

комерційних банків;  

- сформулювати пропозиції з удосконалення складових; 

-  забезпечення фінансової безпеки банків; 

- розробити методичні підходи до оцінки і дотримання ефективності 

системи забезпечення фінансової безпеки комерційних банків. 

    Об’єктом дослідження є процеси забезпечення фінансової безпеки 

комерційних банків.  

    Предметом дослідження є методичні підходи та практичні аспекти 

забезпечення фінансової безпеки комерційних банків. 

   Методом дослідження є ідентифікація загроз фінансової безпеки банків 

та систематизація їх в єдину класифікацію, яка дозволить банку приймати 

управлінські рішення щодо їх виявлення та мінімізації негативних наслідків. 

Розкриття сутності поняття «Фінансова безпека» та характеристика загроз 

банківській діяльності комерційних банків. 

    Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти, що 

регламентують окремі аспекти банківської діяльності, забезпечення фінансової 

безпеки комерційних банків; довідкова, монографічна і періодична література 

з досліджуваних питань, матеріали Державної служби статистики України, 

НБУ і статистичні дані Міністерства фінансів України, фінансова звітність 
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комерційних банків, ресурси Інтернет. Поняття «Фінансова безпека», яке, на 

відміну від існуючих поглядів, тлумачиться як регульована державою і 

саморегульована складова банківської системи країни у вигляді сукупності 

комерційних банків як елемента економічного обороту; об’єкт управління; 

сфера реалізації банківських послуг та фінансових інструментів, що додатково 

використовуються банківськими установами. Класифікація різновидів 

фінансової безпеки комерційних банків виокремлює, такі нові класифікаційні 

ознаки, як статичність (за допомогою якої можливе вирізнення безпеки як 

функціонування, так і розвитку банківського сектору) і ресурсно-

функціональна спрямованість (яка уможливлює депозитну, кредитну, 

валютну, інфляційну, інвестиційну і боргову складові), що підвищує 

обґрунтованість оцінки її стану; класифікацію загроз фінансової безпеки 

комерційних банків внаслідок виокремлення таких нових класифікаційних 

ознак, як специфіка функціонування банківського сектору, вплив загроз, їх 

виявлення, їх очікуваність, що дозволяє більш обґрунтовано підійти до 

реалізації заходів з її забезпечення. 

Перелік показників фінансової безпеки комерційних банків з урахуванн

ям визначння серед них, на відміну від існуючих підходів, що характеризують

 рівень фінансової безпеки загалом (індикатори фінансового стану, фінансової

 стабільності, фінансової оптимальності); валютної, інфляційної, інвестиційно

ї, боргової безпеки банківського сектору. Це позитивно позначається на об’єк

тивності та оцінці її рівнів.    

 Саме тлумачення «фінансова безпека», яка, на відміну від існуючих 

поглядів, розглядається як спроможність банківського сектору захищати 

фінансові інтереси; «комплекс заходів, спрямованих на реалізацію його 

захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз»[8]. Такий підхід уможливлює 

підвищення обґрунтованості і комплексності складових забезпечення 

фінансової безпеки комерційних банків; доведення необхідності забезпечення 

фінансової безпеки, що, на відміну від існуючих підходів, враховує 

розширений перелік її суб’єктів, визначає, поряд з загальновизнаними, такі як: 

підвищення існуючих і поява нових ризиків, які неможливо мінімізувати лише 
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зусиллями однієї банківської установи; загрозливий характер для комерційної 

безпеки  низької фінансової стійкості і стабільності банківського сектору, який 

має чітко виражені галузевий і територіальний аспекти функціонування, а 

також потребу не лише збереження і ефективного використання наявного 

потенціалу банківського сектору, а й всебічного поступального розвитку. Це 

спрямоване на підвищення рівня фінансової безпеки комерційних банків. 

  Ступінь комплексності і розвиток досліджень з забезпечення 

фінансової безпеки комерційних банків, який дозволяє застосовувати переваги 

комплексного підходу і ранньої діагностики в оцінці рівня фінансової безпеки 

комерційних банків; методичні підходи до оцінки ефективності системи 

забезпечення фінансової безпеки, які на відміну від існуючих, ґрунтуються на 

оцінці економічної і соціальної, абсолютної й порівняльної ефективності такої 

системи. Це дозволяє виявляти наявні проблеми і вносити необхідні корективи 

в ході формування системи забезпечення фінансової безпеки комерційних 

банків. 

    При виборі видів загроз були проаналізовані літературні джерела 

фахівців у банківській галузі. 

    Магістерська робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до вирішення науково-методичних завдань, 

спрямованих на підвищення рівня фінансової безпеки комерційних банків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ  

БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 

1.1. Сутність фінансової безпеки комерційних банків 

 

Сьогодні відбуваються зміни в міжнародній обстановці, що поклали 

початок новим підходам у сфері політичних, економічних і військових 

відносин країн світової спільноти. У цих умовах забезпечення національної 

безпеки тісно пов'язане з вирішенням економічних і фінансових питань. Разом 

з тим, оскільки загроза війни в сучасному світі остаточно не знята, з особливою 

гостротою постає проблема забезпечення економічної безпеки держави та 

практичних кроків у цьому напрямку. Основними критеріями оцінки 

ефективності державної політики та роботи фінансових структур, є оцінка 

стану економічної безпеки і регулювання її змін. Забезпечення фінансової 

безпеки на всіх рівнях управління є важливим завданням для багатьох країн в 

тому числі і України. Неможливо вирішити економічні проблеми, що стоять 

перед країною, регіоном та підприємством не забезпечивши їм фінансову 

безпеку. Це завдання стає особливо пріоритетним в умовах нестабільності та 

фінансової кризи. 
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Теоретичний базис фінансової безпеки сформований на основі наукових 

напрацювань у сфері функціонування та забезпечення національної безпеки та 

її структурних елементів. 

Значний внесок у розвиток сучасної теорії «фінансової безпеки» та 

теоретичні підходи до трактування даного поняття знайшли своє відображення 

в наукових працях багатьох учених. 

 На думку Барановського О.І., «фінансова безпека банку – це сукупність 

умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану банку дії чи 

обставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони не здатні 

завдати шкоди порядку функціонування банку, збереженню й відтворенню 

його майна та інфраструктури і перешкоджати досягненню банком статутних 

цілей» [7] 

 У свою чергу Артеменко Д.А. стверджує, що «фінансова безпека банку 

– забезпечення режимних, організаційно-управлінських, технічних заходів, які 

гарантують якісний захист прав та інтересів банку, зростання статутного 

капіталу, підвищення ліквідності активів, збереження фінансових цінностей» 

[1] 

Так, Єпіфанов А.О. і Болгар Т.М. вважають, що: «фінансова безпека 

банку – стан банківської установи, що характеризується збалансованістю і 

стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати 

поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для 

забезпечення стійкого розвитку.» [29]. 

А Голобородько Ю.О. в свою чергу трактував, що «фінансова безпека 

банківської установи – це такий її стан, який характеризується оптимальним 

рівнем залучення розміщення ресурсів при мінімізації загроз та негативних 

явищ і характеризує здатність банків до саморозвитку, і підвищення 

ефективності та конкурентоздатності» 

Євченко Н.Г., Криклій О.А. трактують  як: «фінансова безпека банку – 

це такий його фінансовий стан, який характеризується збалансованістю 

системи фінансових показників, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, що 

дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, 
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а також забезпечує ефективний розвиток банку в поточному та наступних 

періодах». [31].  

Дмитров С.О. дав визначення таке: «фінансова безпека банку – це захист 

фінансових інтересів банку, його фінансової стійкості і середовища, в якому 

він функціонує». [25]. 

Ярочкін В.І. трактує безпеку банку як : «фінансово-економічна безпека 

банку – це стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація 

основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов функціонування». 

Гриценко Р., в свою чергу досліджував і визначив, що «фінансова 

безпека банківського сектору – це такий її стан, коли фінансова стабільність чи 

репутація не може бути підірвана цілеспрямованими діями певної групи осіб і 

організацій або фінансовою ситуацією, що складається всередині чи зовні 

банківської системи».[20] 

Вовченко Р.С. надає таке трактування у своєму збірнику наукових праць, 

що: «фінансова безпека банківського сектору – її певний стан (банківської 

системи як такої, найкращого використання її ресурсів), що характеризується 

забезпеченням фінансової стабільності банківської системи чи банків; 

запобігання загрозам та усунення збитків від негативного впливу на банківську 

систему; складова фінансової безпеки країни; здатність інститутів влади і 

банківської системи загалом забезпечувати стійкий розвиток банківського 

бізнесу і ефективне виконання банками їх економічних функцій»[17] 

Тому можна надати загальне визначення, що  під безпекою банківської 

системи загалом трактується поняття такого стану чинних правових норм і 

відповідних їм інститутів безпеки, який відображає рівень захищеності 

державою кредитно-фінансових відносин між суб'єктами банківської 

діяльності та гарантує стійке функціонування всієї банківської системи і в 

Україні загалом. Те, що забезпечує можливість повної реалізації і захист 

життєво важливих фінансових та економічних інтересів держави, суспільства 

та особи; унеможливлює або максимально обмежує будь-які наслідки від 

зовнішніх та внутрішніх загроз недосконалості зовнішньоекономічної, 
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внутрішньогосподарської та бізнесової діяльності.  

Національний банк поширює основні фінансові показники, що 

характеризують стан розвитку банківського сектору України в цілому, 

фінансовий стан банків, які мають банківську ліцензію та подають звітність до 

Національного банку, а також показники діяльності небанківських фінансових 

установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких Національний 

банк України здійснює з 01.07.2020 відповідно до Закону України від 

12.09.2019 № 79-IX (закону про "спліт"). 

Сукупні відомості по банківській системі України в цілому (сумарні 

показники по всіх українських комерційних банках, включаючи ті, що 

перебувають у державній власності) можна відобразити в загальній 

таблиці(Додаток А). 

Основним принципом діяльності банків за умов ринкової економіки є 

комерційний розрахунок, самофінансування та рентабельність. Це означає, що 

банк за рахунок власних доходів здійснює кредитно-комерційну діяльність та 

соціальну програму, гарантує всім акціонерам єдиний рівень дивідендів. 

Також можна зазначити, що важливим показником діяльності банків є 

прибуток, який визначається як різниця між отриманими доходами і 

проведеними витратами. За умов комерційного розрахунку важливо, щоб 

банки були достатньо прибутковими. Прибуток стимулює діяльність банків 

щодо розширення і підвищення якості банківських послуг, забезпечення 

резервів та страхових фондів на випадок непередбачених обставин або втрат. 

У прибутковості банків зацікавлені також акціонери і клієнти. З одного 

боку, акціонери банків зацікавлені у прибутку, оскільки він є джерелом доходів 

в інвестований ними капітал. З іншого, акціонери як інвестори зацікавлені в 

зменшенні ризику при здійсненні інвестицій. Позичальники певною мірою 

також зацікавлені у прибутковості банків, оскільки здатність банку надавати 

кредити залежить від розміру і структури його капіталу. А тому, при 

визначенні банку, в який будуть інвестуватись кошти, важливо мати 

інформацію про результати фінансово-комерційної діяльності банку, яка 

надається на сайті Мінфіну. 
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Питання безпеки банку є актуальними не лише безпосередньо для банків, 

а також і для решти учасників ринкових відносин. Безумовно, у першу чергу 

цією проблемою опікуються власники банку, його акціонери, що турбуються 

про розвиток свого бізнесу і несуть за нього матеріальну, моральну і соціальну 

відповідальність якщо, звичайно, банку первісно не відведена роль 

кримінальної організації. Безпека банку турбує також і клієнтуру, що склалася 

навколо нього з постійних і нових юридичних та фізичних осіб, які є 

вкладниками, позичальниками кредитів і користувачами будь-яких 

банківських послуг (пластикові картки та поточні рахунки, комірки сховища 

та інше). Дана проблема актуальна і для партнерів по бізнесу, і особливо для 

банківського персоналу, який з не завжди зрозумілих причин сприймає дану 

проблему частіше як якусь далеку, що знаходиться поза банком і його 

безпосередньо не обходить. Виходячи з зазначеного, С. Букін підкреслює, що 

«..безпеку банківської діяльності слід розуміти, передусім, як: безпеку  самого 

банку як організації; безпеку банківського персоналу; безпеку всіх банківських 

операцій». 

           Розглядаючи безпеку банку через призму організації, важливо 

акцентувати увагу як на її зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. У 

зовнішньому середовищі слід розглядати дії з боку клієнтів, партнерів, 

конкурентів, державних установ і громадян, а також кримінального 

середовища, у внутрішньому ж – дії персоналу банку в особі співробітників і 

менеджерів відділів, відділень банку та його підрозділів, неформальних груп, 

а також керівництва банку та його власників. Часто фоном для цього є 

некомпетентність окремих менеджерів і спеціалістів банку, їх навмисні дії і 

бажання окремих працівників особисто збагатитися за рахунок можливостей 

банку, у тому числі за рахунок зговору із клієнтурою чи криміналом, а також 

із потенційними конкурентами. 

          «Фінансова безпека» -  «є надзвичайно складною багаторівневою 

системою, яку утворюють підсистеми (бюджетна, податкова, боргова, 

фінансова безпека банківської системи, валютна, грошово-кредитна, 

інвестиційна, фінансова безпека страхового та фондового ринку), кожна з яких 
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має власну структуру і логіку розвитку»[7]. 

           Зважаючи на те, що фінансова безпека не є статичною, то механізм її 

забезпечення становить сукупність організаційних та інституційно-правових 

заходів впливу спрямованих на своєчасне виявлення, попередження та 

ліквідацію загроз стабільності і стійкості фінансової системи і містить три 

елементи: 

           1) управлінські (діяльність керівників, діяльність персоналу, 

професіоналізм менеджерів, економістів)[8];  

           2) фінансові (фінансова система, фінансові інтереси власників, джерела 

фінансового забезпечення, структура капіталу підприємства, величина чистого 

грошового потоку)[8];  

              3) організаційно-структурні (особливості господарської діяльності, 

особливості організаційної структури, особливості внутрішньої культури)[8]. 

         Варто також зазначити, що аналізуючи поняття самої «фінансової 

безпеки», яке включає ряд заходів, що передбачають забезпечення 

незалежності, конкурентоспроможності, ліквідності та ефективності 

діяльності в цілому, а також сприяють формуванню показників, які б 

характеризували збалансованість та стійкість до внутрішніх й зовнішніх 

факторів негативного впливу навколишнього середовища.  

             Управління фінансами банку являє собою, з одного боку, управління 

його операціями, а з іншого – це взаємозалежний процес, в якому 

виокремлюють управління ліквідністю, частково – управління фінансовими 

ризиками, прибутковістю й ефективністю під час виконання окремих видів 

банківських операцій. 

              Питання управління фінансовою безпекою комерційного банку є 

відносно новим на теренах наукових напрацювань і залишається недостатньо 

вивченим, яке потребує подальшого дослідження. Більшість науковців 

дотримуються думки, що управління фінансовою безпекою комерційного 

банку є процесом, який забезпечує виконання певних функцій планування, 

регулювання, аналізу та контролю, які спрямовані на протистояння можливих 

зовнішніх та внутрішніх загроз для забезпечення стійкого розвитку банку. 
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Останнім часом досить багато науковців та аналітиків приділяють увагу 

фінансовій безпеці, справедливо вважаючи, що вона є «однією з головних 

складових безпеки підприємництва в цілому. Разом з тим не завжди 

аналізуються загрози, які існують для фінансової безпеки, а іноді кількість 

таких загроз зменшується, хоча їх спектр є досить великим. Загрози фінансовій 

безпеці здебільшого збігаються з загрозами, що є також загрозами для 

економічної безпеки, проте ми можемо визначати і специфічні загрози для 

фінансової безпеки. Насамперед треба, розділяти поняття  самої “фінансової 

безпеки” та “безпеки підприємств”, “безпека підприємницької діяльності”, 

“економічна безпека”  та інші, які тісно пов’язані і є складовими у сфері 

забезпечення стабільного існування фінансової установи. Фінансова безпека 

банківської сфери є однією з головних умов стабільної, успішності всієї 

банківської економіки, і яка забезпечується специфічними методами»[5]. 

Тому, оптимальне функціонування банківської системи є невід’ємною 

складовою розвитку всієї економіки України, а також вжиття заходів щодо 

забезпечення фінансової безпеки банків повинно виступати одним із ключових 

завдань держави. Така діяльність держави відповідає національним інтересам 

України та виступає складовою національної та фінансової безпеки України. 

Можна припусти, що розробка та прийняття спеціального закону «Про 

фінансову безпеку» сприятиме забезпеченню стабільності у фінансовому 

секторі економіки загалом та банківської системи і банків зокрема. В цьому 

законі слід визначити повноваження суб’єктів державно-правового 

забезпечення фінансової безпеки банків: системи суб’єктів із її забезпечення 

через класифікацію державних органів за їх функціями на суб’єктів загальної 

та спеціальної компетенції. 

               В сучасних умовах неефективного використання фінансових ресурсів, 

особливо актуальним для банків є створення доцільного механізму управління 

фінансовою безпекою, формування і реалізація якого в практичному 

використані дозволить збільшити ефективність прийняття управлінських 

рішень стосовно використання ресурсів банку. Система фінансової безпеки 

має бути унікальною у кожній фінансовій структурі і банку зокрема, оскільки 
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залежить від напрямку діяльності банку, продажу відповідних банківських 

продуктів та послуг для окремих споживачів та клієнтів. Лише комплексність 

та узгодженість системи фінансової безпеки банку може забезпечити 

надійність його безпеки загалом. 

                «Фінансово-економічна безпека комерційних банків як рівень 

захисту їх стабільного функціонування залежить від внутрішніх та зовнішніх 

загроз»[5]. І в Україні потребує постійного вдосконалення. Основними де 

стабілізаційними індикаторами показника безпеки є низька рентабельність, 

висока частка проблемних кредитів, недостатність власного або іноземного 

капіталу. Забезпечити фінансово-економічну безпеку комерційних банків 

можливо за рахунок досягнення фінансової стійкості й фінансової 

незалежності банків; підвищення ефективності використання капіталу; 

узгоджених дій уряду, НБУ та керівництва банків щодо реформування 

фінансової системи країни загалом. 

Тому, саме поняття «фінансова безпека» можна визначити як, захищеність 

фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість 

фінансовою стабільністю фінансовими ресурсами, а також здатністю 

забезпечувати ефективне функціонування фінансової установи, а зокрема 

комерційного банку.  

 

1.2. Класифікація загроз фінансової безпеки комерційних банків  

 

             Головною проблемою функціонування банків на сучасному етапі є те, 

що про необхідність забезпечення фінансової безпеки згадують тільки тоді, 

коли вже неможливо уникнути загрози. Тому необхідно здійснювати 

моніторинг як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, що здійснює 

вплив на фінансовий стан банку і дасть можливість швидко реагувати на 

загрози, які можуть виникнути. В процесі здійснення моніторингу виявляють 

зовнішні та внутрішні загрози. До зовнішніх загроз відносять несприятливі 

умови на фінансових ринках, недовіру користувачів та недостатнє 

регулювання банківської діяльності. Щодо внутрішніх загроз, то на рівень 
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фінансової безпеки впливає недосконалість організації фінансового 

менеджменту в банку та рівень кваліфікації керівництва і працівників банку, 

що викликає прийняття неефективних управлінських рішень.  

Своєчасне виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз є основою для 

організації дієвого процесу забезпечення фінансової безпеки банку. 

Основними заходами щодо запобігання зовнішніх та внутрішніх загроз є 

посилення державного регулювання банківської сфери, запровадження нових 

методів і технології обробки та аналізу інформації для оцінки і забезпечення 

фінансової безпеки окремого банку, а також належний рівень фінансового 

контролю як за фінансовими ресурсами та здійсненими операціями, так і за 

діями самих співробітників банку. Такі заходи повинні бути розроблені із 

застосуванням мінімальних затрат ресурсів та часу для досягнення бажаного 

результату. Основною метою здійснення контролю будь-якого процесу є 

виявлення відхилень отриманих показників від запланованих та здійснення 

заходів щодо покращення становища. У рамках системи фінансової безпеки 

банку здійснюються два види контролю. Перший вид контролю – «поточний», 

який полягає відповідно до фактичних результатів поставлених завданнями 

[5]. Другий вид – «підсумковий», що забезпечує оцінку ефективності 

здійснених заходів щодо забезпечення фінансової безпеки[5]. Контролю 

підлягають показники ліквідності банку, рівень проблемних кредитів, 

показники достатності капіталу та загальна валютна позиція банку. За 

результатами проведення контролю формуються висновки про стан фінансової 

безпеки банку та ефективність вжитих банком заходів з підвищення її рівня. А 

також контроль над персоналом банку, зокрема дотримання чіткого графіку 

роботу, дотримання вимог щодо документації, положення самого банку, 

нерозголошення комерційної та банківської таємниць. 

Взагалі загрози фінансовій безпеці можна поділити на суб’єктивні та 

об’єктивні[9]. До об’єктивних причин відносяться явища, які не пов’язані з 

діяльністю, які можуть виникати несподівано і непрогнозовано(наприклад, 

природні катаклізми, сучасна пандемія). «Об’єктивні ж причини — це фактори, 

які впливають на суспільство, на діяльність людей, але вони не можуть бути 
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прогнозовані й передбачені(інфляція, банкрутство, кібератаки)»[9]. 

Специфіка загроз фінансовій безпеці банку у тому, що ці явища можуть 

бути як реальними, що реалізуються з певною вірогідністю, тобто стають 

ризиком і можуть бути кількісно оцінені, так і потенційними, що не 

відбуваються в дійсності (наприклад: чутки про злиття, введення державного 

нагляду до банку або новий жорсткий законопроект), але провокують паніку 

серед вкладників та користувачів послуг, коливання на ринку капіталів і 

призводять до тих самих негативних наслідків, що й реальні. 

Традиційний поділ загроз фінансовій безпеці банку на внутрішні та 

зовнішні описано в працях  Барановського та Глущенко [6]. Тому про зміни не 

лише в фінансовому середовище, але й в самій суті, можна стверджувати, що 

існує об’єктивна потреба у подальшому розвитку класифікації загроз 

банківській безпеці. Можна класифікувати їх на такі. (Табл.1.1) 

 

 

Табл.1.1 

Класифікація загроз фінансової безпеки банків 

Зовнішні загрози Внутрішні загрози 

 Природні фактори 

1.Стихійні лиха. 

2.Природні катаклізми. 
 

Технологічні фактори 

1. Зовнішні кібер-атаки.  

2. Стрибки чи збої в роботі електричної 

мережі. 

1. Застаріле обладнання.  

2. Відставання від змін у програмному 

забезпеченні фінансових операцій.  

3. Слабкий захист інформації.  

4. Громіздка та негнучка система збору та 

обробки даних. 

4. Відсутність зворотного зв’язку між 

підрозділами. 

5. Збої в технологічному процесі. 

Антропогенні фактори 

Економічні: 

- несприятлива (кризова ситуація в країні; 

 - високий рівень інфляції; 

 - коливання курсу національної валюти;  

- високі вимоги національного банку 

відносно кредитних операцій; 

 - зростання зовнішнього і внутрішнього 

державного та комерційного боргу; 

 - недобросовісна конкуренція на фінансово-

кредитних ринках; 

Управлінські: 

 - конфлікти між власниками банку; 

 - некваліфіковане управління, помилки в 

стратегічному плануванні і прогнозуванні 

банківської діяльності; 

 - низька якість аналітичного обґрунтування 

управлінських рішень при аналізі власного 

капіталу і прибутку; 

 - низька якість маркетингового опрацювання 

ринку банківських ; 
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 - недостатність інвестиційних та фінансових 

коштів;  

- низький рівень кредитоспроможності;  

- падіння рівня його платоспроможності 

 - прорахунки в оцінці потенційних 

позичальників; 

 - низька якість фінансових ресурсів банку; 

- розрив ліквідної та валютної позицій; 

 - низька ефективність банківських операцій; - 

низький рівень внутрішнього контролю та 

аудиту; 

 - неприйняття банком стандартів корпоративної 

соціальної відповідальності; 

 - низький рівень інноваційних технологій. 
Інституційні: 

 - ведення військових дій; 

 - окупації територій; 

 - зміна політичних режимів; 

 - зміна вимог світових фінансових установ;  

- мінливість фіскальної, кредитної, 

бюджетної та страхової політики держави; 

 - формальність та слабкість державного 

контролю за діяльністю банків. 

Кадрові: 

 - відсутність кваліфікаційних співробітників 

банку; 

 - недостатня мотивація співробітників;  

- низька лояльність співробітників банку; 

 - відсутність навчальних програм підвищення 

кваліфікації працівників; 

 - недостатній кадровий потенціал для вирішення 

першочергових завдань забезпечення безпеки 

банківської діяльності; 

 - малий рівень творчості у працівників 

Криміногенні: 

 - корпоративні конфлікти та рейдерські 

захвати; 

 - зростання кількості злочинних дій у сфері 

фінансових послуг; 

- комерційний шпіонаж; 

 - знищення ділової репутації конкурентами. 

Криміногенні: 

 - сумлінність співробітників та розголошення 

банківської таємниці; 

 - розголошення комерційної таємниці в разі 

звільнення співробітників; 

 - наявність каналів витоку банківської 

інформації і помилки в організації схоронності 

фінансових і матеріальних цінностей банку; 

 - спекулятивні операції менеджменту;  

Джерело: побудовано автором на основі (Барановський, 2006), (Глущенко, 2014) 

 

         При класифікації загроз банківської безпеки, треба враховувати сучасні 

тенденції зміни фінансового середовища: загрози постійно змінюються, 

розширюються, трансформуються та виникають принципово нові; з’являються 

нові ризики та спостерігається їх кумулятивний ефект, очікування клієнтів 

збільшуються в умовах браку ресурсів, з’являються нові технології та 

аналітичні інструменти. Тому кожний банк повинен мати програму 

вдосконалення заходів упізнання, класифікації, прогнозування та 

знешкодження потенційних загроз. При цьому ця система повинна мати: повну 

автоматизацію рішень з мінімальним ручним вторгненням, вбудовані передові 

аналітичні моделі інформації, гнучке та плідне співробітництво з клієнтами, а 

також стійкість до зміни нормативно-правової бази та неправомірних дій 

конкурентів і злочинців. 

          Основним результатом банків у сфері побудови системи фінансової 

безпеки повинно стати формування репутації добропорядного банку, а для 
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Національного банку України – відновлення рівня довіри до всієї банківської 

системи. Питання погодження інструментарію фінансової безпеки та зміни 

показників фінансових потоків та результатів діяльності банку залишаються 

відкритими та потребують подальших досліджень. 

            «У першій половині цього року пандемія СOVID-19 мала негативній 

вплив на економічну активність, а відновлення буде повільнішим, ніж 

передбачали раніше», - кажуть в МВФ. 

           Прогнозувати, як довго триватиме економічна криза внаслідок пандемії 

COVID-19, мало хто наважується. Водночас більшість міжнародних експертів 

єдині в тому, що світ очікує рецесія, порівняти яку можна не просто з 

фінансовою кризою 2008 року, а зі світовою війною. Пандемія, за їхніми 

словами, спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії, а 

наслідки коронавірусу будуть відчутні ще десятиліттями. 

            Тому можна сміливо стверджувати, що найвпливовішими загрозами на 

фінансову безпеку є «зовнішні загрози»(Табл.1.1), які призводять до 

негативного впливу на фінансовий стан. А довготривалість таких загроз 

призводить до економічної кризи як будь-якої фінансової установи, зокрема 

комерційних банків, а й усієї міжнародної економіки світу. В чому ми 

переконуємось на даний час.   

         

 

1.3. Науково-методичний пiдхiд до оцінювання рiвня фiнансової 

безпеки комерцiйних банкiв 

 

 

          У науковій літературі існує безліч підходів до визначення поняття 

фінансової безпеки та основних її складників, що, своєю чергою, породжує 

формування значної кількості підходів до оцінки рівня фінансової безпеки. 

          Велике різноманіття методів оцінки фінансової безпеки створює 

необхідність їх додаткового групування та систематизації на такі методи: 
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1. «Інтегральний метод оцінки на основі визначення балів за кожним із п’яти 

показників, що характеризують фінансову стійкість, ліквідність та 

рентабельність активів» (Портнова Г.О., Антоненко В.М. [2]). 

2. «Інтегральний метод оцінки, заснований на визначенні шести показників, що 

характеризують фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. 

Інтегральне значення пропонується вимірювати відносно нормального та 

критичного значень» [1]. 

3. «Інтегральний метод на основі 11 показників, що характеризують фінансову 

стійкість, ділову активність, ринкову вартість та інвестиційну привабливість. 

Пропонується визначення інтегрального показника, проте відсутня 

інтерпретація результатів» [2]. 

4. «Ресурсно-функціональний, інтегральний підхід. Пропонується визначення 

інтегрального показника на основі визначення безпеки за кожним 

функціональним складником: бюджетним, грошово-кредитним, валютним, 

банківським, інвестиційним, фондовим, страховим»[4]. 

5. «Інтегральний метод на основі бальної оцінки п’яти показників, що 

характеризують фінансову стійкість, ділову активність та ліквідність. 

Ресурсно-функціональний підхід, що базується на основі визначення 

інтегрального показника за кожним функціональним складником. У моделі 

відсутні вагові значення та інтерпретація результатів»[6]. 

6. «Індикаторний підхід. Оцінка фінансової безпеки на основі визначення 12 

показників, що характеризують платоспроможність, ліквідність, ділову 

активність, та порівняння розрахованих значень із нормативними»[6]. 

7. «Ресурсно-функціональний підхід. Визначення інтегрального показника 

виходячи із часткових функціональних критеріїв безпеки. При цьому перелік 

функціональних складників, показників та їх інтерпретація не визначені»[7]. 

           Із метою подолання економічної кризи банківською установою та 

запобіганню системної кризи банківського сектору в майбутньому 

Базельський комітет із питань банківського нагляду розглянув пакет реформ, 

який отримав назву «Базель ІІІ»[с. 77-79]. Головна ідея цієї реформи полягає у 

«посиленні стійкості та зміцненні безпеки за рахунок збільшення ліквідних 
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резервів та поліпшення якості капіталу» [с. 504]. Посилення регулювання 

банківського сектору та приділення уваги розробці, впровадженню нових 

підходів до оцінки рівня фінансової безпеки мають забезпечити захист від 

повторення світових економічних криз. Нові аспекти, запропоновані системою 

«Базель ІІІ»[с. 77-79], розроблені на базі врахування наслідків фінансової 

кризи 2008 р., яка продемонструвала недостатню фінансову стійкість 

банківської системи навіть у розвинених країнах. У березні 2009 р. Базельський 

комітет із банківського нагляду оголосив, що «рівень капіталу в банківській 

системі потребує посилення, щоб підвищити її стійкість до майбутніх 

економічних та фінансових коливань. Це має бути досягнуто шляхом 

комбінації заходів, таких як запровадження стандартів для сприяння побудові 

буферів капіталу, які можуть бути використані у періоди стресів, підвищення 

загального рівня та якості банківського капіталу, поліпшення покриття ризиків 

капіталом та впровадження додаткових заходів. Посилення механізму 

капіталізації у світі, таким чином, що  покращить довіру та закладе основу для 

зміцнення фінансової безпеки банківських установ» [c. 79-80]. 

           Ноут Веллінг, президент Банку Нідерландів і голова Базельського 

комітету з банківського нагляду, виступаючи перед «Комітетом з економічного 

і валютного питань Європейського Парламенту» (ECON) (Брюссель, 30 

березня 2009 р.), зазначив, що «більшість органів банківського регулювання 

вжили різних заходів для попередження краху своїх фінансових систем. Ці 

заходи підтримки можна розділити на чотири категорії: 

             1) розширення страхування роздрібних вкладів (населення);  

             2) видача гарантій на зобов’язання банків (відмінні від вкладів);  

             3) ін’єкції капіталу (державні); 

             4) викуп або гарантування активів, що утримуються банками»[14].       

            Наведені категорії доповнювалися наданням ліквідності центральними 

банками та політикою зниження процентних ставок. За оцінками аналітиків 

швейцарського банку UBS, такі заходи підвищення рівня фінансової безпеки 

відповідають сучасному стану економіки. Раніше для того щоб подолати кризу, 

банкам потрібно було збільшувати власні кошти за рахунок зменшення 
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дивідендів та обсягу викупів акцій. Новітні заходи, які були запропоновані 

Базельським комітетом, упроваджують передусім використання власних 

коштів завдяки сформованим «буферним» резервам. Коли додатково 

сформовані капітали будуть використані, тоді дії банку для збереження 

належного рівня фінансової безпеки будуть націлені на зменшення обсягів 

платежів у вигляді премій та зменшення обсягу виплачуваних дивідендів. 

Запропоновані дії «Базельського комітету» (Табл.1.1) повинні сприяти більшій 

надійності банківського сектору, посиленню фінансової безпеки, обмеженню 

економічного ризику, усуненню загроз та небезпек фінансової структури.  

 

 

 

 

 

 

Табл. 1.1 

Заходи «Базельського комітету» і методи їх удосконалення механізму банківського 

нагляду 

Назва Основна теза Методи досягнення 

Регулятивний 

капітал 

Обсяг капіталу в 

банківській системі 

повинен бути 

збільшений для 

підвищення його 

стійкості до майбутніх 

епізодів економічного й 

фінансового потрясіння 

Досягнення єдиного рівня й якості 

капіталу, більш високих, ніж наявні по 

«Базелю І і Базелю ІІ»[5], і прийнятних для 

сприяння стабільності в банківському 

секторі на довгострокову перспективу. 

 – захисні модулі; 

 – покриття ризиків; 

 – підвищення якості, погодженості й 

прозорості найвищих форм капіталу І 

рівня для забезпечення рівноправної 

конкуренції; 

 – управління різноманітними 

вимірниками (показниками) при оцінці 

ризиків 
Ліквідність Принципи ефективного 

управління ризиком 

ліквідності та контролю 

Реалізація принципів, розробка 

оптимальних (еталонних) значень, 

інструментів і показників для 

використання послідовних, однорідних 

стандартів ліквідності для 

транснаціональних банків[4] 
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Управління 

ризиками 

Подолання недоліків в 

управлінні ризиками, 

виявленими в результаті 

кризи 

Корпоративний устрій та управління 

ризиками банківської установи; 

оцінка ризику позабалансових 

експозицій і сек’юритизації;  

– ефективне управління ризиками 

концентрації; 

 – стимулювання управління 

ризиками та прибутком (у т. ч. 

винагороди працівників); 

 – макропруденційний підхід до 

здійснення банківського нагляду[6] 

Прозорість Ринкова дисципліна – 

встановлює низку 

необхідних вимог до 

розкриття інформації, 

які доповнюють дві інші 

основи «Базеля ІІ»[5] 

Це дасть учасникам ринку змогу 

оцінити достатність капіталу банку 

на основі компонентів інформації 

про сферу застосування, капітал, 

експозиції ризику та процес оцінки 

ризиків. Розкриття інформації, 

пов’язаної із сек’юритизацією, 

торговельними операціями[2] 

Джерело: побудовано автором на документу Базельського комітету з банківського нагляду 

              

          Вимоги і стандарти системи «Базель III»[6] з 2019 р. стали  

обов’язковими для всіх країн ЄС. Упровадження нових правил дає змогу більш 

ефективно функціонувати банківській установі, залишить на банківському 

ринку України лише конкурентоспроможні банки. Розглядаючи засоби, які 

використовували найкрупніші банківські установи Європи для того, щоб 

зміцнити фінансову безпеку установи, можна виокремити такі : 

           – перегляд стратегії фінансової безпеки, яка б відповідала фінансовому 

стану банку та умовам ринку; 

           – залучення додаткових коштів; 

           – регулярна оцінка поточного рівня фінансової безпеки банку; – 

підвищення відсоткових ставок;  

           – реструктуризація зобов’язань на більш довгий термін; 

           – підтримка уряду.  

          Усі ці заходи допомогли б стабілізувати фінансування клієнтів. У цілому 

банківська специфіка вимагає того, щоб методичний підхід до оцінювання був 

досить нескладним у використанні та міг виконуватися без залучення 

додаткових консультантів та фахівців, а також щоб ознайомлення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83
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здійснювалось без додаткових капіталовкладень на програмне забезпечення. 

Під час побудови методичного підходу до оцінки рівня фінансової безпеки 

банківської установи можна врахувати тактичні та стратегічні пріоритети 

розвитку. 

          У межах першого етапу варто приділити увагу не лише показникам 

стабільності, але й показникам ліквідності, що повною мірою відповідає 

вимогам стандартів «Базель ІІІ». На нашу думку, найбільш важливими 

показниками для оцінки рівня фінансової стабільності банку є: 

            – коефіцієнт левериджу банку [К1];  

            – коефіцієнт відношення боргу до «EBITDA» (прибутку до вирахування 

відсотків, податків і амортизації) [К2].  

     Щодо показників ліквідності, то треба розраховувати такі: 

           – показник поточної ліквідності [К3];  

          – показник абсолютної ліквідності [К4].  

           У вітчизняній практиці для оцінки можливостей зміцнення фінансової 

безпеки банку застосовується метод позиціонування кожної конкретної 

можливості на «матриці можливостей» (Табл.1.2).  

Табл.1.2 

«Матриця можливостей фінансової безпеки банку» 

 

Імовірність 

 використання  

можливостей 

 

Вплив можливостей на фінансово-кредитну організацію 

Сильний Помірний Малий 

Висока «ВС» «ВП» «ВМ» 

Середня «СС» «СП» «СМ» 

Низька «НС» «НП» «НМ» 

Джерело: побудовано автором на основі підручника «Фінанси, гроші та кредит» Д.І.Коваленко, 

В.В.Венгер 

 

          Дана «матриця» будується в такий спосіб: зверху відкладається ступінь 

впливу можливості на діяльність організації (сильний, помірний, малий); збоку 

відкладається ймовірність того, що банківська установа зможе скористатися з 

можливості (висока, середня і низька). Отримані всередині «матриці» дев'ять 

полів можливостей мають різне значення для організації. Можливості, що 
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потрапляють на поля «ВС», «ВП» і «СС», мають особливе значення для 

фінансово-кредитної організації, їх треба обов'язково використовувати. 

Стосовно можливостей, що потрапляють на поля «СМ», «НП» і «НМ», то 

керівництво повинно прийняти позитивне рішення про їх використання, якщо 

в організації достатньо ресурсів. Подібна «матриця» складається для оцінки 

сили впливу фінансових небезпек фінансово-кредитній установі (Табл. 1.3).  

Табл.1.3 

 «Матриця розмежування фінансових небезпек банку» 

 

 
 

 

 

 

              

 

 

Джерело: побудовано автором на основі підручника «Фінанси, гроші та кредит» Д.І.Коваленко, 

В.В.Венгер 
 

          Під час оцінки рівня фінансової безпеки банківської установи можна 

вважати за необхідне виділити такі суттєві недоліки:  

            – неповна визначеність в аспекті вибору складників фінансової безпеки 

банку;  

            – наявність ускладнень формалізованого опису динамічних 

властивостей банку з точки зору забезпечення його фінансової безпеки у 

взаємозв’язку з дестабілізуючими факторами;  

           – розрізненість показників фінансової безпеки банку;  

       – відсутність комплексної методики оцінки рівня фінансової безпеки банку 

з урахуванням усіх її складників. 

          Ті небезпеки, що потрапляють на поле «ВН», «ВЗ», «СН», становлять 

дуже велику фінансову небезпеку для банку і вимагають негайного й 

обов'язкового усунення. На фінансові небезпеки, що потрапили на поля «ВР», 

«СЗ», «НН», також слід звернути увагу вищому керівництву й усунути їх у 

 

Імовірність 

реалізації загроз 

 

Вплив деструктивних факторів впливу 

Небезпека Загроза Ризик 

Висока «ВН» «ВЗ» «ВР» 

Середня «СН» «СЗ» «СР» 

Низька «НН» «НЗ» «НР» 
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першочергово. Що стосується фінансових небезпек, що знаходяться на полях 

«НЗ», «СР», «ВБ», то тут потрібен уважний і відповідальний підхід до їх 

усунення.  

             Дотримання належного рівня фінансової безпеки банків є умовою 

забезпечення стабільної, без кризової та ефективної діяльності. Для її 

досягнення система повинна визначати потенційні проблеми в діяльності 

банку, усувати їх та здійснювати контроль над результативністю заходів щодо 

забезпечення фінансової безпеки.  

           Основою системи фінансової безпеки банків є три підсистеми:  

       1) фінансової діагностики; 

       2) фінансових важелів і методів забезпечення фінансової безпеки;  

       3) контролю й аналізу результатів. 

          Комплексне дослідження специфіки формування та аналізу сучасного 

стану фінансової безпеки є необхідною умовою для виявлення причин, що 

знижують ефективність функціонування банківських установ, а також 

розробки заходів з їх подолання. Процес оцінки має складатися з таких блоків:  

          1) «визначення цілей та завдань оцінки»; 

          2) «формування системи показників, що характеризують ступінь 

досягнення поставлених цілей та завдань»;  

         3) «розробка алгоритму проведення оцінки»;  

         4) «визначення періодичності та термінів здійснення оцінки»; 

         5) «визначення способів отримання необхідної інформації та методів її 

обробки тощо та відповідати головним принципам: об’єктивності, всебічності, 

оперативності, періодичності та можливості вдосконалення» (Табл. 1.4). 

Табл.1.4 

Принципи методики оцінки фінансової безпеки банків 

Принцип Характеристика Механізм реалізації 

 

 

Об’єктивність 

Полягає в необхідності використання інформації, яка 

адекватно відбиває реальну ринкову ситуацію, а також 

відповідає таким властивостями: однозначність 

трактування результатів оцінки, планування та 

ретельне проведення експертного опитування для 

Чітке визначення джерел 

інформації, необхідної для 

процесу оцінки: фінансова 

звітність, результати 

експертного опитування тощо 
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отримання необхідної інформації з метою зниження 

похибки та ризиків[3] 

 

 

 

Всебічність 

Оцінка повинна враховувати всі важливі 

характеристики та результати функціонування банку. 

Відповідно до даного принципу, банк розглядається, як 

складна система із функціонально-структурною 

будовою, взаємозв’язками і взаємообумовленістю її 

складників[6] 

 

Виділення складників  

фінансової безпеки та розробка 

системи критеріїв для кожного 

складника, яка відображає якісні 

та кількісні показники 

функціонування банку 

 

 

Оперативність 

Полягає в тому, що оцінка повинна активно впливати на 

процес функціонування банку та його результати, 

надавати можливість своєчасно реагувати та 

коригувати дані процеси. Відповідно до даного 

принципу, оцінка не повинна потребувати значних 

витрат часу та коштів на її використання[8] 

  

Для реалізації даного принципу 

необхідна розробка 

комп’ютерної програми 

розрахунку фінансової безпеки 

 

 

Періодичність 

Передбачає необхідність систематичного (щорічного, 

щоквартального) проведення аналітичних досліджень з 

урахуванням високої якості організації та планування 

аналітичної роботи[10] 

 

 

Даний принцип реалізується 

шляхом розробки чіткої 

поетапності процесу оцінки 

 

Можливість 

вдосконалення 

 

Полягає в тому, що розроблена методика повинна мати 

можливість покращання[14] 

 

Для реалізації даного принципу 

змінюється склад показників, 

ураховуючи специфіку 

функціонування банківських 

установ, а також можливі зміни в 

банківському секторі 

 

Джерело: побудовано автором на основі підручника «Фiнансова безпека в Українi (методологiя оцiнки та 

механiзми забезпечення): монографiя» О.I. Барановський 

 

Розроблений так званий «методичний підхід до оцінки фінансової 

безпеки банків»[7] повинен запобігти настанню глибоких криз шляхом 

раннього попередження негативних тенденцій у його роботі та нейтралізувати 

можливі проблемні аспекти в поточній діяльності. Отже, за допомогою даного 

підходу можна комплексно визначити рівень «фінансової безпеки банківських 

установ»[5] як у теперішньому часі, так і в майбутньому, що дасть змогу 

зацікавленим користувачам цієї інформації приймати виважені рішення щодо 

вибору партнерів по бізнесу, додаткового залучення інвестицій тощо. 

«Методикою оцінювання фінансової безпеки банку також можливо 

користуватись з будь-якою періодичністю, коригувати оцінні параметри та 

розподіляти інтервали їх значень з бажаним ступенем деталізації, доповнювати 

блоки аналізу новими показниками залежно від характеру загроз фінансовій 

безпеці банку та активності їх прояву»[6]. 

Як уже зазначалося вище, в економічній літературі немає єдиного 

підходу до побудови моделей і методів «оцінки безпеки банків»[6], а більшість 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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цих підходів зводиться до оцінки «економічної безпеки банківської 

діяльності». Однак, аналізуючи наявні підходи до «оцінки рівня економічної 

та фінансової безпеки банків і банківської системи»[6], варто зауважити, що 

вони є досить «подібними» та часто включають в себе одні і ті ж показники, 

оскільки на етапі аналізу поняття економічної та фінансової безпеки банків є 

надто розмитими. Передусім така ситуація виникає тому, що майже усі 

кількісні показники діяльності банків мають «фінансову складову», оскільки 

банк є фінансовим підприємством, робота якого ґрунтується на операціях 

фінансового характеру з грошовими коштами. Визначення проблем і недоліків 

в наявних моделях «оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи»[7] 

загалом потребує групування цих методик за «певними» групами. Серед таких 

груп, виходячи з аналізу широкого кола економічної літератури, варто 

виділити такі: 

  1) методи та моделі, що ґрунтуються на використанні економічних 

нормативів як основних критеріїв;  

 2) метод коефіцієнтів і показників;  

 3) метод економіко-математичного моделювання;  

 4) методи експертних оцінок 

          Що ж стосується методів і моделей, які ґрунтуються на економічних 

нормативах діяльності банків і банківської системи, то його не варто приймати 

до уваги, оскільки, такий «метод» не може відобразити реального стану справ 

у банківській системі. Це пов’язано з тим, що економічні нормативи діяльності 

банків побудовані для ідеалізованого банку та не можуть об’єктивно 

відобразити рівень «фінансової безпеки банків», а також їх фінансової 

стійкості. Тому для оцінки рівня фінансової безпеки як окремого комерційного 

банку, так і банківської системи загалом варто використовувати так звані 

«відносні показники», які є гнучкішими, ніж економічні нормативи. У цьому 

випадку універсальними моделями «оцінки рівня фінансової безпеки»[6] є 

методи, які ґрунтуються на коефіцієнтах, що відображають фінансові аспекти 

діяльності банку. Кількість коефіцієнтів залежить від підходів дослідника до 
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вирішуваної проблеми, що, відповідно, зумовлює появу великої кількості 

таких коефіцієнтів. 

        Поряд з кількісними моделями та методами оцінки рівня «фінансової 

безпеки банків і банківської системи» варто відзначити підходи до оцінки 

якісних показників фінансової безпеки, зокрема методи експертних оцінок, що 

ґрунтуються на анкетуванні банківських фахівці. Така практика «оцінки 

фінансової безпеки банків і банківських установ»[5] може бути доповненням 

проаналізованих вище кількісних моделей і методів, оскільки в такій оцінці 

присутній суб’єктивний фактор експертів. Механізм здійснення такої оцінки 

передбачає формування різноманітних анкет і проведення опитування 

компетентними органами експертів на щомісячній, щоквартальній чи щорічній 

основі. Аналізуючи моделі та показники оцінки «рівня безпеки банківської 

діяльності», можна зробити висновок, що сьогодні існує проблема не тільки 

вибору необхідної кількості таких показників для оптимального аналізу 

«фінансової безпеки банківської системи»[5], а й проблема визначення 

найвпливовіших показників на «фінансову безпеку банків»[7], а відтак 

необхідною є розробка певної системи відбору таких показників. Вибір 

показників для побудови коефіцієнтів, моделей і методів «оцінки рівня 

фінансової безпеки банків і банківської системи»[6] необхідно здійснювати за 

такими принципами: вимірності, прогнозованості та значущості. Суть 

принципу вимірності полягає в тому, що пропонований показник діяльності 

банків або функціонування банківської системи має бути вимірним, тобто мати 

конкретне кількісне значення в абсолютному чи відносному значенні. Окрім 

цього, цифрові дані для обчислення значення цього показника мають бути 

доступними для дослідника. Принцип прогнозованості передбачає змогу 

прогнозування майбутньої динаміки того чи іншого показника, оскільки 

однією з основних вимог до управління тим чи іншим процесом є його 

прогнозованість. Суть принципу значущості, полягає в тому, що показник має 

бути значущим для діяльності банків і мати вагомий вплив на кількісні 

параметри його діяльності і фінансову безпеку банку загалом. 
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        Щодо вибору самих показників, необхідно враховувати досвід кризових 

явищ економіки України та зовнішні загрози, які стоять перед вітчизняною 

економікою, у тому числі і загроза «гібридної війни», яка включає в себе не 

тільки військові дії, а й підрив фінансової безпеки держави за рахунок 

присутності іноземного банківського капіталу. Виходячи з цих позицій, серед 

показників, які характеризують стан фінансової безпеки комерційних банків, 

варто виокремити ті показники, які відображають його «фінансову стійкість» 

[3], зокрема: адекватність регулятивного капіталу, показник базових ліквідних 

активів (включає активи з кінцевим строком погашення до 31 дня) і широкий 

показник ліквідності (включає активи з кінцевим строком погашення до 1 

року), показники простроченої заборгованості та обсяг відрахування в резерви 

за активними операціями, показники доларизації кредитів і депозитів, 

показники ефективності банківської діяльності (ROA, ROE), показники 

прибутковості(1), де: 

 1) ROA — прибутковість активів банку; 

 2) ROE — прибутковість акціонерного капіталу банку. 

Прибутковість активів банку розраховують за такими двома показниками: 

                                      ROA 1 =                                          (1) 

              Цей показник може використовуватися як «коефіцієнт для оцінки 

діяльності керівництва банку». Але у зв'язку з тим, що не всі активи дають 

дохід, деякі банки в процесі аналізу прибутковості своєї діяльності деталізують 

показник процентної «прибутковості активів», для розрахунку якого беруться 

робочі активи(2): 

                                                   ROA2 =                                          (2) 

               Зіставлення показників ROA1 та ROA2 дає можливість виявити 

невикористані резерви підвищення «прибутковості активів»(2) за рахунок 

поліпшення їх структури, ефективнішого використання, дає уявлення про 

можливості зростання рентабельності завдяки скороченню активів, які не 
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приносять доходу. Передусім, це стосується «іммобілізованих власних 

коштів». Абсолютна рівність між цими показниками неможлива. Адже банки 

повинні створювати обов'язкові резерви, тобто зберігати частину залучених 

коштів у найбільш ліквідний формі, яка не дає доходу. 

              «Прибутковість акціонерного капіталу» розраховують за такими 

двома показниками(3): 

                                OE l =                                           (3) 

 

           Оптимальне значення цього показника — не менше 15 %. 

           Співвідношення прибутку та власного капіталу є показником 

«стабільності»(4). Аналіз цього коефіцієнта дає змогу прогнозувати, наскільки 

зміниться рівень прибутковості банку. Аналізуючи цей коефіцієнт, потрібно 

зіставити зростання прибутку та власного капіталу. 

           На практиці деякі банки (а особливо — їх акціонери) цей показник 

прибутковості деталізують за допомогою коефіцієнта «віддачі статутного 

капіталу»(4): 

                                   ROE 2=                                                         (4) 

 

            Цей показник характеризує доцільність та ефективність вкладення 

акціонерами своїх коштів та «ефективність віддачі статутного капіталу»(4), а 

також спроможність банку розпоряджатися всіма його коштами. Для 

акціонерів і пайовиків певного банку важливе значення має порівняння 

процента «віддачі статутного капіталу»(4) з аналогічним показником інших 

банків для з'ясування сфер найбільш дохідного та вигідного розміщення своїх 

коштів. 

         Для оцінки «ефективності видатків» банку(5) використовують показник 

рівня їх «прибутковості» (RВ), який розраховують за такою формулою: 
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                                       RB =                                                      (5) 

 

              Як показує практика, вагомий вплив на фінансову безпеку вітчизняних 

банків має ризик контрагента, який включає в себе як інсайдерів, так і інші 

комерційні банки, оскільки в умовах кризи погіршення ситуації з ліквідністю 

будь-кого з них призведе до миттєвого погіршення «фінансової безпеки 

комерційного банку»[3]. Наступною групою показників, за допомогою яких 

можна оцінити рівень фінансової безпеки комерційних банків, є показники, що 

відображають вплив зовнішніх факторів на діяльність комерційних банків, 

тобто тих факторів, на які комерційні банки не мають прямого впливу, зокрема: 

«монетарні індикатори» («облікова ставка», «норма обов’язкового 

резервування», «ставка за операціями на відкритому ринку») можуть мати 

негативний вплив на фінансову безпеку банків у випадку низької незалежності 

голови центрального банку, що зараз проявляється в Україні; «валютний курс» 

(девальвація якого впливає на рівень довіри до банків, а також призводить до 

суттєвих втрат внаслідок курсових переоцінок і до росту простроченої 

заборгованості); інфляція (зростання інфляції призводить до зниження 

реальних заробітних плат і породжує попит на депозити, іноземну валюту, а 

також знижує кредитоспроможність позичальників і купівельну спроможність 

населення загалом); динаміка ВВП відображає ділову активність та економічне 

зростання країни, що впливає на динаміку ресурсної бази банків і їх кредитно-

інвестиційних портфель. 

         Має бути формування та використання резерву на покриття можливих 

втрат за позиками комерційних банків. Для підвищення надійності та 

стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників комерційних 

банків НБУ встановив «Порядок формування і використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних 

банків»[8]. 
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           Відповідно до цього «Положення» комерційні банки формують резерв 

для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті їх 

кредитної діяльності. 

           Розбалансованість державного бюджету є головним загрожуючим 

чинником фінансової системи, і, відповідно, фактором негативного впливу на 

фінансову систему загалом. Формування та використання «Державного 

бюджету України»[56] відповідно до вимог фінансової безпеки має 

враховувати такі критерії: забезпечення інтересів держави; пріоритет 

національних інтересів України; відповідність цілей бюджетної політики 

фінансовим ресурсам держави; забезпечення стабільності дохідної частини 

«Державного бюджету України»; підтримання єдності бюджетної системи та 

узгодженість бюджетної політики країни з грошово-кредитною політикою 

Національного банку України. 

            Велику роль у «фінансовій безпеці»[2] займають показники частки 

готівки у грошовій масі та частки іноземної готівки в грошовому обігу, що 

дозволяє оцінити можливості відтоку депозитів з банків, можливості 

збільшення попиту на іноземну валюту, а також визначити обсяг грошової 

маси, яка незадіяна банками для розвитку вітчизняної економіки і підтримки 

своєї ліквідності. Останнім показником, який є корисним для оцінки рівня 

«фінансової безпеки банківської системи»[4] України є динаміка кредитної 

політики, що відображає ризиковість української економіки, а отже дозволяє 

оцінити ризики відтоку капіталу з усієї банківської системи. 

           Отже можна визначити, що «фінансова безпека держави» -  є комплексним 

поняттям, яке включає в себе бюджетну, боргову, фондову, страхову, кредитну, 

податкову, валютну, банківську, інвестиційну, монетарну та корпоративну 

складові. 

            Напрямками зміцнення «фінансової безпеки» слід визнати: 

«реформування бюджетної системи»; «удосконалення монетарної та валютної 

політики»; «регулювання фондового ринку»; «регулювання корпоративних 

відносин»; «регулювання страхового ринку». А подальші дослідження у сфері 

зміцнення «Фінансової безпеки» держави доцільно спрямувати на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-14
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обґрунтування механізму управління внутрішніми та зовнішніми ризиками 

державної фінансової стабільності. 

         Отже, науково-методологічні підходи до оцінювання рівня можна 

трактувати так :«Фінансової безпеки комерційних банків - це сукупність 

фінансових ресурсів та можливостей, які спрямовані на досягнення 

максимального фінансового результату»[6]. Зазначені методичні підходи до 

розрахунку фінансового потенціалу охоплюють всі основні процеси, що 

протікають в різних функціональних областях внутрішнього середовища 

банківської сфери. В результаті забезпечується системний погляд на саму 

«Фінансову безпеку», який дозволить виявити всі сильні і слабкі сторони, а 

також створити на цій основі комплексний план перспективного розвитку 

«Фінасової безпеки комерційних банків» [5]. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

УКРАЇНИ 2015-2019 РОКИ 

 

 

2.1. Групування комерційних банків за рівнем фінансової безпеки 

України 

 



 
 

35 

 

В Україні стан фінансової безпеки банківських установ характеризується 

як мало стабільний. В якому наявні структурні нерівноваги між 

співвідношенням попиту та пропозицій на кредитні ресурси банків, не 

достатнім залучення коштів, що забезпечує формування ресурсної бази банків, 

а також невисокою оцінкою якості наявних активів на балансі банків, що 

означає негайну потребу в забезпеченні стабілізації розвитку банківської 

системи, а також додаткового капіталу.  

Процедура ідентифікації банку, як національного системно-важливого, 

ґрунтується на визначенні вибірки найбільших та великих банків України 

шляхом аналізу основних показників їх діяльності, в першу чергу їх частки в 

активах та зобов’язаннях банківської системи та іноземного капіталу. 

            За статистичними даними Мінфіну рейтинг стійкості банків за 

підсумками VI кварталу 2016р-2019р.  років відносять 10 банків (Табл. 2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2.1  

Рейтинг найбільших українських банків за загальними активами за 2016-2019 рр 

 

 
Позиція 
в 
рейтингу 

 

 

Назва банку 

 
Усього 

активів на 
1.01.2017 р., 

млн.грн. 

 
Усього 

активів на 
1.01.2018 р., 

млн.грн. 

 
Усього 

активів на 
1.01.2019 р., 

млн.грн. 

 
Усього 

активів на 
1.01.2020 р., 

млн.грн. 

1 АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 

51239 56 000 79 147 92 218 

2 АТ «УкрСиббанк» 45367 46 577 52 681 53 776 

3 ПАТ «Креді Агріколь 
Банк» 

29895 30 946 32 790 35 313 

4 АТ «ОТП Банк» 24831  29 822 32 862 44 889 
5 АТ «ПроКредит Банк» 12117  16 881 20 997 23 879 
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6 ПАТ «Кредобанк» 11004 14 308 16 793 19 136 

7 ПАТ КБ «ПриватБанк» 220018 259 061 282 037 314 106 
8 ПАТ «ПУМБ» 44 553 46 532 49 917 55 403 

9 АБ «УкргазБанк» 53 681 69 274 82 364         119 226 

 
10 АТ «Ощадбанк» 210099 234 241 218 249 250 487 

Джерело: побудовано автором за даними НБУ[2020]  

           

           Проаналізувавши наведену таблицю, можна визначити за даними НБУ, 

що загальні активи банківського сектору України зросли за IV 

квартал 2020 року на 5,7% до 1,98 трлн грн. Протягом 2019 завершилося 

приєднання Укрсоцбанку до Альфа-банку. Що дало додаткові можливості і 

розширення капіталу цій фінансовій структурі.  На кінець року 

платоспроможними були тільки 75 банків.  

             А також у IV кварталі 2019 року активи банків суттєво зросли: загальні 

– на 5,7%1 , а чисті – на 8,8%. Найбільше зросли вкладення банків у депозитні 

сертифікати НБУ, на 92,2 млрд гривень за квартал (зокрема 75 млрд грн у 

грудні) до 152,2 млрд грн на кінець 2019 року. Це було пов’язано із рекордним 

надходженням коштів на рахунки суб’єктів господарювання у грудні (+ 70,7 

млрд грн), насамперед «Нафтогазу». Також зросли обсяги готівки в обігу, 

коштів в НБУ та міжбанківських кредитів.   

Основними показниками для порівняння рівня розвитку та ефективності 

діяльності «Фінансової безпеки банківських установ»[6] вважається частка 

іноземного капіталу, розмір активів, зобов’язань, прибутковість, ліквідність.  

Насамперед ліквідність банку аналізується з точки зору динаміки 

зростання капіталу, що передбачає оцінювання здатності банку впродовж 

певного періоду змінювати несприятливий рівень ліквідності або запобігати 

погіршенню досягнутого, тобто досягнення об’єктивно необхідного рівня 

ліквідності. В умовах нестабільного зовнішнього середовища  - є актуальним 

застосування ситуаційного підходу до формування системи управління 

ліквідністю банку, за яким систему управління ліквідністю запропоновано 

визначати як «сукупність обґрунтованих управлінських рішень, розроблених 

відповідно до кожної ситуації управління ліквідністю банку та динаміки її 
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розвитку, що дозволяє передбачити можливий перебіг кризових явищ і вжити 

своєчасних заходів для запобігання їм» [8]. 

Згідно з міжнародною практикою, підтримка банківської ліквідності 

здійснюється лише на короткостроковій основі й за умови, що орган 

банківського нагляду оцінює фінансову установу як «платоспроможну» і 

здатну надати під такий кредит Національного банку України адекватне 

забезпечення[Постанова Правління НБУ №279 від 06.07.2000 р.]. В Україні 

управління ліквідністю банківської системи здійснюється Національним 

банком України в процесі реалізації грошово-кредитної політики. Для 

ефективного регулювання ліквідності банків, виконання функцій кредитора 

останньої інстанції, НБУ, відповідно до «Положення про регулювання 

Національним банком України ліквідності банків України» [№ 259, 30.04.2009 

р.], може застосовувати такі інструменти: 

 – «операції з рефінансування» (постійно діюча лінія рефінансування для 

надання банкам кредитів, рефінансування терміном до 90 днів); 

 – «операції РЕПО» (прямого та зворотного);  

– «надання стабілізаційного кредиту»; 

 – «операції з власними борговими зобов’язаннями» (депозитні 

сертифікати Національного банку України,  сертифікати терміном до 90 днів); 

 – «операції з державними облігаціями України».  

Сьогодні розрахунок нормативів ліквідності активів проводиться 

Національним банком України за «балансовою вартістю», що робить 

нормативи поточної ліквідності більш об’єктивним інструментом для 

управління ризиком ліквідності[8]. 

 На сьогодні в Україні діють три нормативи ліквідності банків: «миттєвої 

ліквідності (Н4)», «поточної ліквідності (Н5)» та «короткострокової 

ліквідності (Н6)». Вони визначають, яку частину пасивів мають покривати 

активи відповідної строковості (20%, 40% та 60% відповідно). Значущість всіх  

цих 3-х коефіцієнтів передбачає співвідношення активів та пасивів із певним 

терміном погашення. Проте вони враховують лише показники балансу на 

певну дату, тому є рівноважними. Такий підхід не враховує очікувані відтоки 
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та надходження і недооцінює потребу у ліквідності банків у стресово-кризових 

періодах. 

Результати аналізу показників ліквідності можуть показати, що у 

обраних для аналізу банків є деякий запас ліквідності за нормативами. Однак,  

цім банкам все одно необхідно приділяти значну увагу процесу зростання 

ліквідністю. Це пов’язано також з тим, що в банках є значні розриви ліквідності 

по коштах, які не включені в розрахунок нормативів. Це свідчить про 

незадовільну роботу банків щодо забезпечення стабільної ліквідності, оскільки 

допущено ризик незбалансованості між активами і пасивами при їх 

формуванні. Прикладом того, що дотримання нормативів ліквідності банками 

не відображає реальної ситуації з ліквідністю, є наведені на Рис. 1.1.  

До переліку найбільш надійних необхідно включити 3 банки які надають 

послуги тільки великим корпоративним клієнтам  - Райффайзен банк Аваль, 

Укрсиббанк (BNP Paribas), Креді Агріколь банк. За середньою оцінкою 

експертів вони мають найвищий показник надійності серед усіх банків  

[mind.ua]. Головна мотивація для цих банківських груп – зберегти власну 

репутацію на ринках Центральної, Східної Європи, а також України, що 

дозволить їм встановлювати нижчі ставки за депозитами порівняно з іншими 

банками.  

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 
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Джерело: Показники ліквідності в млн грн за 2017, 2018, 2019р.р.  побудовано автором за даними НБУ  

 

Аналізуючи депозитну політику Райффайзен Банк Аваль, який пропонує 

високу надійність, але дуже низькі процентні ставки по депозитам, навіть серед 

український банків  Рис 1.2, Рис 1.3, Рис 1.4., має великий достатній клієнто-

потік. 

Депозитні ставки терміном на 1, 3 місяці та 6 місяців з серпня 2016 року 

по листопад 2018 року були однаковими. Що дало банку змогу утримати 

найбільше клієнтів за цей рахунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 
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Динаміка процентних ставок Райффайзен банку Аваль у гривнях для вкладів на суму 100 тис. грн протягом 

01.01.2017 – 01.07.2020, % річних 

 

 

Ставки на 1 – 12 місяців у гривні з листопада 2019 по травень 2020 також 

не змінювались. 

 

 

Рис 1.3 

Динаміка процентних ставок Райффайзен банку Аваль в доларах США для вкладів на суму 5 тис. дол. США 

протягом 01.01.2017 – 01.07.2020, % річних 

 
             

 

А ось відсотки за депозитами у доларах США є дуже низькими, так само, як і 

у Євро. Що негативно впливає на увесь депозитний портфель[aval.ua] 

 

Рис 1.4 
Динаміка процентних ставок Райффайзен банку Аваль в євро для вкладів 
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 на суму 5 тис. євро протягом 01.01.2017 – 01.07.2020, % річних 

 

               

               Хоча і маючі невеликі відсоткові ставки по доларах США та Євро, 

загальний депозитний портфель банку значно зріс за 2019 рік.  

            Аналізуючи відсоткові ставки Укрсиббанку, які зазначені на 

внутрішньому сайті банку, можна сказати, що вони є  найнижчими на 

банківському ринку. Тому банк втратив до 7 % депозитів протягом року, проте 

залишки на поточних рахунках клієнтів у гривнях зросли на  майже 10 % 

            Так на сьогодні Укрсиббанк хоч і пропонує високу надійність, але  має 

найнижчі проценти серед європейських банків. Проте в серпні 2019 

Укрсиббанк зменшив розмір і тривалість надбавки за оформлення депозитів 

через онлайн-банкінг, що призвело до значного відтоку клієнтів. А з  вересня 

2016 банк фактично припинив залучати депозити в іноземній валюті від 

фізичних осіб. Виключенням стали деякі пакети преміального обслуговування. 

           З 2019 року Укрсиббанк взагалі припинив залучати депозити на 3 місяці 

(Рис 1.5, Рис 1.6, Рис 1.7).  

           А з липня 2020 Укрсиббанк зменшив ставки за строковими депозитами 

у гривнях: «Перспектива» – на 1,00 % річних, всі інші депозити терміном на 1 

рік – на 1,00 % річних, на півроку –  на 1,50 % річних. 

 

 

Рис 1.5 
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Динаміка процентних ставок Укрсиббанку в гривнях для вкладів на суму 100 тис. грн протягом 01.01.2017 – 

01.07.2020, % річних 

 

 

                       

          Починаючи з травня 2018 року ставки за вкладами на 1 і 6 місяці були  

однаковими, що дало змогу прирости депозитний портфель. 

Рис 1.6 

Динаміка процентних ставок Укрсиббанку в доларах США для вкладів на суму 5 тис. дол. США протягом 01.03.2016 

– 01.03.2019, % річних 

  

 

          Починаючи з грудня 2016 року банк перестав залучати вклади в 

іноземній валюті. 

 

Рис 1.7 
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Динаміка процентних ставок Укрсиббанку в євро для вкладів на суму 5 тис. євро протягом 01.03.2016 – 01.03.2019, % 

річних 

 

 

          При припиненні залучення нових депозитів у іноземній валюті, окрім як 

для власників деяких пакетів послуг, банк має достатній достатній  валютний 

обіг. Тому їхній рівень залишається стабільно низьким. Водночас кошти на 

поточних рахунках протягом 2019 року зросли майже удвічі. 

               На відміну від попередніх двох з жовтня 2019 року Креді Агріколь 

Банк підвищив на 0,50 % річних ставку за вкладом «Мобільні заощадження» у 

гривнях і зменшив на 0,25 % річних за «Дитячим» депозитом також у 

національній валюті. Додатково була скасована надбавка до «Мобільних 

заощаджень» за суму 250 тис. грн і більше.(Рис. 1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 
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Динаміка процентних ставок Креді Агріколь Банку в гривнях для вкладів 

 на суму 100 тис. грн протягом 01.01.2017 – 01.07.2020, % річних 

 

          

           З  2017 року по 2019 рік Креді Агріколь Банк підвищив відсотки за 

вкладами у гривнях: на 1,5 % річних на півроку та на 0,5 % річних на 1 рік. 

Також була запроваджена надбавка за суму до депозиту «Мобільні 

заощадження».                  

 

Рис. 1.9 

Динаміка процентних ставок Креді Агріколь Банку в доларах США для вкладів на суму 5 тис. дол. США протягом 

01.01.2017 – 01.07.2020, % річних 
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Проценти за депозитами у доларах США є дуже низькими. Через це банк 

втратив 6 % депозитів у іноземній валюті за рік. Водночас залишки на 

поточних рахунках, навпаки, зросли на 6 %. 

Починаючи з 15.12.2016 року всі ставки є однаковими, тому лінія “12 

місяців” закриває інші лінії, так само як, і в Євро(Рис. 1.10) 

 

Рис. 1.10 

Динаміка процентних ставок Креді Агріколь банку в євро для вкладів на суму 5 тис. євро протягом 01.01.2017 – 

01.07.2020, % річних 

 

          

            

До аналізуючих фактори виживання необхідно віднести фінансовий стан та с

кладність можливого порятунку. Для цього їх оцінюють за кредитними рейти

нгами, розмірами активів та значною частиню українського підрозділу в загал

ьних активах банку. Мінімальні вимоги, які надаються для найвищого рівня н

адійності: високий кредитний рейтинг, загальні активи, які мають не менше 5

0 млрд. Євро та частки України в активах – не більше 3,0 %. 

Прибутковість банківського сектору за 2019 рік була у 2,7 разів вищою, 

ніж за 2018 рік, і становила майже 60 млрд грн. Хоча більшу половину прибут

ку економічного сектору сформував ПАТ КБ Приватбанк. Із 75 діючих банків

 збитковими стали лише 6 установ, сукупний збиток яких становив майже 0,2 

млрд грн.           
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           Національний банк України на свому сайті висвітлює основні фінансов

і показники  банківських установ, що охарактеризують стан розвитку всього 

банківськогосектору України, фінансовий стан банків і фінансових установ, я

кі мають банківську ліцензію та подають звітність до Національного банку Ук

раїни, а також показники своєї діяльності. Державне ж регулювання та нагляд

 за цією всією діяльністю  з 1липня 2020 року здійснює сам Національний бан

к України , відповідно до Закону України від 12.09.2019 № 79-

IX (закону про "спліт").   

Вся наша банківська система пристосовується до роботи в умовах пості

йних знижень відсоткових ставок. Ставки за депозитами фізичних осіб значно

 скоротились з  грудня 2019 року по лютий 2020 року, слідом за рішенням вел

иких банків про зниження відсоткових ставок по депозитам фізичних осіб.  

Протеставки за кредитами скоротилися ще більше, а тому і знизилась п

рибутковість фінансово-економічного сектору. 

Темпи зростання готівкових коштів  у населення можливо збережуться 

на рівні попереднього року, хоча стрімке зниження % ставок за вкладами фізи

чних осіб може призвести до відтоку. Це буде і  пов’язано, як зі збільшенням 

залишків на поточних рахунках клієнтів, так і зі зростанням обсягів усіх довг

острокових вкладів.  

       Невеликі темпи приросту  кредитів роздрібногосектору лише трохи упові

льняться, хоча попит на них залишається високим завдяки зростанню доходів 

населення та високій споживці цілі. Зростання корпоративних кредитів також

 набуває невеликого зросту, хоча і надалі обмежуватиметься низькою прозорі

стю фінансів компаній. У 2019 році ставки за валютними кредитами були най

нижчими за усю історію роботи банківського сектору, а деякі банки взагалі пе

рестали надавати кредити у валюті, проте це не призвело до зниження кредит

ного портфелю банків. НБУ наголошує, що ставки за кредитами у національні

й валюті, а зокрема за іпотекою т а автокредитуванням, будуть знижуватись п

ротягом 2020 року. Банки повинні продовжити формування накопичення капі

талу і до початку 2021 він має сягнути показника 1,25%. Також найбільші бан

ки повинні протягом 2020 року сформувати буфер системної важливості. 
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          В умовах високої прибутковості банківського сектору ці завдання не ст

ворюють додаткових проблем для банків.        

            Велика кількість показників, які використовуються в процесі оцінюван

ня стану фінансової безпеки банку, призводить до так званої «надлишковості 

інформації», оскільки більшість з них часто є взаємозалежними та характериз

ують різні сторони одного і того ж процесу або стану. З метою виключення з 

первісної системи показників, що характеризують фінансову безпеку банку, ті

, що дублюють інформацію, а також виділення тих показників, які несуть най

більш значущу інформацію, рекомендовано використати факторний аналіз ме

тодом головних компонент, відповідно до якого в групах означених показникі

в виділяються показники-репрезентанти.    

Всі ці фактори створюють загрозу не тільки банківській системі України зага

лом, а й національній безпеці всієї країни. Найбільший вплив на розвиток вітч

изняної економіки в цілому і на фінансову безпеку банківської системи,  нане

сли банки з російським капіталом, такі як:"Сбербанк Росії","Промінвестбанк",

ВТБ - Банк", які досить часто використовують для політичного та економічно

го шантажу. Суттєвий вплив на фінансову безпеку банківської системи Украї

ни має проведення російським банками операцій на валютному ринку з мето

ю фінансування валютного ринку Росії. Ще одним найнегативнішим явищем 

діяльності банків з російським капіталом в останні роки є фінансування терор

изму та осередків «Руского міра», що вже має вплив також і на безпеку держа

ви загалом. У зв’язку з цим, представники Російської Федерації не можуть вж

е успішно вести банківський бізнес в Україні. Водночас Російська Федерація 

не поспішає виводити свої активиз українського банківського секторуі, оскіль

ки вивести капітал вони не можуть, бо потрапили під санкції, адже якщо закр

ити банк, вони просто втратять свої гроші. Яскравим прикладом цього є дочір

не підприємство найбільшої державної фінансової установи Російської Федра

ції - «Сбербанк», який з останніх сил намагається працювати в Україні 

попри тиск з боку українських громадян. 

Незважаючи на потік негативної інформації щодо COVID19, зміни керівницт

ва НБУ, девальвацію обмінного курсу з початку року майже на 18% та падінн
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я доходів у реальному секторі економіки, основні ринки банківських послуг з

находяться у відносно стабільному стані. Залишки коштів з початку року збіл

ьшилися як у фізичних, так і у юридичних осіб. 

Отже, успішність роботи банків визначається наявним фінансовим потенціало

м, для оцінки якого важливу роль відіграє якість та достовірність інформації, 

яку подає банк на своєму сайті або на сайті МінФіну. 

            Таким чином, "оцінка потенціалу фінансової стабільності банку" 

– необхідний етап стратегічного аналізу та управління[12]. 

Значні зниження внутрішньої та зовнішньої пропозиції в банківській сфері, ка

рантинні обмеження та невирішені деякі проблеми в багатьох секторах банків

ської економіки матимуть значний вплив на платоспроможність позичальникі

в. Саме тому, пропонуючи продукти кредитного характеру, банки повинні зді

йснювати моніторинг  фінансовового стану позичальників та враховувати їхні

 тимчасові фінансові труднощі. 

 

2.2.   Стан фінансової безпеки комерційних банків 

 

        Фінансова безпека банку є якісною характеристикою його фiансового 

стану. Слiд зазначити, що «фiнансова безпека банкiв» – проблема не лише 

нацiональна, а й мiжнародна. Цiй проблемi присвяченi доповіді “Міжнародне 

шахрайство: чи в змозі воно мати наслідки для вас” Міжнародної асоціації з 

питань безпеки в банківській справі, а також боротьби з міжнародними 

фінансовими злочинами. Фінансова безпека банку викликає особливу 

стратегію діяльності банку на ринку з точки зору захисту від фінансових загроз 

і небезпек та мінімізації її ризиків. Тобто функціонування фінансової безпеки 

поза фінансовою діяльністю банку просто неможливе, отже, всі фінансові 

технології мають бути надійно убезпечені. 

        Як показали події останніх років, Україна недостатньо добре регулює 

діяльність іноземних банків, через що і постраждала в період військової агресії 

від Російської федерації.       

До небажаних проявів присутності великого іноземного капіталу у  банківські
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й системі україни відноситься захоплення банківського ринку України та зрос

тання іноземного контролю над ним, тобто роблячі не стійкою фінансову безп

еку всієї банківської системи України. Зростання  банків з левовою часткою і

ноземного капіталу призводить до ускладнення банківського нагляду від НБУ

, втрати незалежності в проведенні перевірки грошово-

кредитної, депозитної та інших політик; зростання чутливості українських ба

нків до специфічних рухів на світових фінансових ринках; посилення іноземн

ого контролю і підвищення  відпливу на українськогий капітал. 

            Основною метою фінансової безпеки банку можна вважати " управлін

ня забезпеченням конкурентоспроможності як окремого банку, так і всієї бан

ківської системи на ринку банківських послуг і унеможливлення отримання з

битків або втрати частини прибутків внаслідок реалізації внутрішніх та зовні

шніх загроз"[17]. 

         Питання фінансової безпеки необхідно розглядати сумісно зі шляхами п

ротистояння наявним і потенційно можливим загрозам. Для фінансової безпе

ки банківської системи існують різні загрози, які можна поділити на зовнішні 

та внутрішні. На сьогодні найбільший вплив мають зовнішні загрози(Табл. 

2.1)  

 

 

 

 

 

 

Табл.2.1 

Зовнішні загрози та їх вплив  на фінансову безпеку банків  

№ Загрози фінансовій безпеці банків Наслідки для фінансової безпеки 

держави 

1 Загострення політичної та економічної 

ситуації в державі 
Неефективне залучення й використання 

вільних коштів, збільшення частки 

проблемних активів 

2 Воєнно-політичний конфлікт на території 

України 
Припинення роботи фінансових установ, 

виплати заробітних плат, пенсій, допомог 
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3 Різке коливання валютного курсу, 

збільшення частки спекулятивних 

операцій 

Девальвація національної валюти – 

гривні, переоцінка активів за завищеним 

курсом 

4 Недостатність власних коштів банків Відтік власного та іноземного капіталу за 

кордон і незадовільний стан капіталізації 

економіки 

5 Вторгнення до банківських комп’ютерних 

мереж, витік ділової інформації 
Доступ зловмисників до банківської 

таємної інформації та її використання для 

власної вигоди 

6 Недосконалість структур забезпечення 

зовнішньої безпеки банківських установ 
Погіршення криміногенної ситуації, 

зростання злочинності 

7 Недостатність висококваліфікованих 

фахівців у банківсько-кредитній сфері в 

правоохоронних органах 

Недовіра населення до фінансової 

системи держави 

Джерело: побудовано автором за власним аналізом роботи Вовк В.Я.[4, с.203] 

 

Не менш важливою проблемою в сучасних умовах є виявлення й запобігання 

внутрішнім загрозам фінансової безпеки банків. 

          Також питанню фінансовій безпеці комерційних банків сьогоднішної У

країни загрожують такі чинники і їхні наслідки (Додаток Б). 

          Звичайно, за таких обставин страждає не тільки державний бюджет, а й 

банківська система загалом, втративши значну частку активів і ділову репута

цію багатьох державних і комерційних банків.       

Щоб уникнути фінансовій небезпеці, НБУ повинен передбачати та розглядати

 усі негативні наслідки, які може спричинити вливання іноземного капіталу в 

банківську систему країну та його діяльність загало, а в період загострення ко

нкуренції між вітчизняними та іноземними банками нормативно-

правовими документами дати можливість захистити банківський сектор. При

кладом  НБУ є запровадження жорстких санкцій щодо діяльності банків з росі

йським капіталом від 15березня 2017 року на вимогу Ради національної безпе

ки і оборони України. Суть цих санкцій полягає у : 

-  забороні прямого здійснення активних операцій, а саме :надання кредитів,

 депозитів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на картрахунках; 

 

забороні виплати дивідендів, відсотків, повернення  кредитів/депозитів, кошті

в із картрахунків; 

- у забороні розподілу прибутку; 
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- у забороні розподіл капіталу. 

             Якби такі санкції були застосовані раніше, Україна понесла б виликих

 фінансових втрат. 

             На підставі цього, можна зробити такі висновки: 

- фінансова безпека держави й банківської системи перебувають у тісній взає

модії та впливають одна на одну. При цьому, саме через банківську систему з

дійснюється обіг всіх коштів, а ринок фінансових послуг на 90% складається 

з банківських послуг, тому безпеки банківської системи залежить результатив

ність економічних процесів у державі; 

- ефективна  кредитна політика та її регулювання неможлива без стабільної та

 стійкої до загроз банківської системи, тому має бути достатньго рівня стабіль

ності та стійкості фінансової банківської системи, а це є необхідною умовою 

ефективного функціонування всієї фінансової системи держави загалом.    

                Для аналізу були обрані три банки, які займають лідируючи позиції 

за підсумками третього кварталу 2020 року, а саме: 

1. Райффайзен банк Аваль 

2. Укрсиббанк 

3. Креді Агріколь Банк 

Аналізуючи данні обраних банків можна визнати фінансову стійкість 

цих банків, ототожнюючи її з такими термінами як - надійністю, фінансовою 

стабільністю, платоспроможністю, ліквідністю, прибутковістю.               

Отже, фінансову стійкість цих банків (Райффайзен банк Аваль, 

Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк) можна оцінити як досить позитивну, адже 

майже всі показники мають тенденцію підвищення, але існують певні  

проблеми із здатністю залучати кошти на фінансовому ринку. 

Також можна зазначити, що ці 3 банки є досить стійкими і капіталізова

ними, які займають найвищі рівні з перших місць на ринку банківських послу

г в Україні. Іх стан, перспектива функціонування, капітальна та фінансова сті

йкість, достатність власних резервів цих банків, можуть бути визначені як зад

овільні, мають найвищій бал отриманий експертною групою. 
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        Рейтинг стійкості банків відображено на порталі Мінфіну. Це покварталь

на оцінка діяльності всіх банків і фінансових установ на підставі інформації з 

офіційних , сайтів і відкритих джерел. 

      Цей рейтинг висвітлює фактор лояльності вкладників. 

       Його не можна сприймати як рекомендацію для вибору банку і  банківськ

их продуктів. Тому Мінфін несе відповідальності за рішення окремих фізични

х і юридичних осіб. 

         Процес систематизації банків може коригуватися в зв'язку зі 

змінами депозитного та кредитного ринку. 

 

 

2.3.  Аналіз стану розвитку комерційних банків України у системі 

забезпечення фінансової безпеки банківського сектору 

 

 

           Із прискоренням розвитку людства зменшуються періоди між 

виникненням глобальних економічних криз, зростають їх масштаби, а головне 

із сфери виробництва вони переміщуються у сферу фінансів. У свою чергу в 

цій сфері акценти зміщуються у банківський сектор. Отже, проблема 

забезпечення фінансової безпеки банків сьогодні є найважливішим чинником 

не тільки національної, але й міжнародної економіки.  

         Щодо банківської системи України, то в міру входження економіки нашої 

країни у світову, збільшення ступеня її інтеграції у світову фінансову систему 

залежність від нестабільності на світових фінансових ринках зростає. Вплив 

останньої світової кризи все більше позначається і на банківській системі 

України. Зокрема, починають виникати проблеми з ліквідністю, зростає 

вартість ресурсів для банків, згортаються перспективні проекти через нестачу 

фінансових ресурсів і неможливість їх отримання на зовнішніх ринках. 

          Безпека банків є частиною фінансової безпеки країни. Необхідно 

зазначити, що банківська система – це найважливіша складова фінансово-

кредитної сфери держави. По суті саме стан банківського сектора визначає 
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рівень фінансово-кредитної безпеки, а тому певною мірою і рівень фінансової 

безпеки держави. 

             Стан і проблеми розвитку вітчизняної банківської системи традиційно 

викликають інтерес не лише профільних фахівців і політиків, тим більше що з 

початком російської агресії проти України у 2014 р. загострилися застарілі 

проблеми вітчизняної банківської системи, які до того перебували в 

латентному стані. Це, у свою чергу, призвело до гострої кризи всієї банківської 

системи України, у результаті чого кількість комерційних банків скоротилася 

приблизно вдвічі. При цьому більшість комерційних банків в Україні 

виявилися збитковими.  

            Тому, аналізуючи нинішній стан розвитку комерційних банків України 

у системі забезпечення фінансової безпеки банківського сектору, на які треба 

звернути увагу, це є перехід від збиткової до прибуткової роботи. Зокрема, за 

даними НБУ,  що в січні – липні поточного року сукупний дохід комерційних 

банків України становив 108,9 млрд проти 101,6 млрд грн за січень – липень 

минулого 2019 року. Витрати ж комерційних банків України за цей період 

скоротилися зі 101,8 млрд до 99,1 млрд грн. У результаті за січень – липень 

2018 р. українські комерційні банки в цілому отримали сукупний прибуток у 

обсязі 9,7 млрд проти 223 млн грн збитку за аналогічний період 2017 

року[https://bank.gov.ua/]   

             При цьому, що зростання прибутковості комерційних банків в Україні 

пов’язане зі скороченням їхніх витрат на резерви, як у структурі витрат банків 

з 21 % за перші сім місяців 2017 р. до 11,7 % у січні – липні 2018 р., так і в 

абсолютному вимірі – з 21,4 млрд до 11,6 млрд грн у зазначені періоди. 

Зазначається також, що зростання сукупних доходів комерційних банків 

України у січні – липні 2018 р., порівняно з аналогічним періодом минулого 

року, викликане збільшенням як процентних доходів (з 71,3 млрд до 78 млрд 

грн), так і комісійних (з 21,2 млрд до 28,3 млрд грн) [63]. Прибутки всієї 

системи українських комерційних банків концентрувалися насамперед у 

найбільших банках. Зокрема,  що найбільші 25 українських банків (за розміром 

чистих активів) за підсумками своєї комерційної діяльності у січні – червні 
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2018 р. отримали сукупний чистий прибуток у розмірі 7,5 млрд проти 1,7 млрд 

грн сукупного збитку за аналогічний період 2017 р.[63] 

              Загалом же аналіз наведених вище даних свідчить, що більш 

радикальний перехід від збиткової до прибуткової діяльності відбувався саме 

у великих комерційних банках України. Це, мабуть, пов’язано зі значно 

більшими можливостями саме великих комерційних банків у сфері надання 

різноманітних фінансових послуг(банківське страхування та медичне 

страхування у банківській сфері) як підприємствам, так і населенню 

(домогосподарствам).              Тому поліпшення економічної ситуації в Україні, 

що спостерігається останнім часом, позитивно позначилося на роботі 

насамперед великих банківських установ.   

             Водночас, згідно з інформацією Національного банку України, в 

Україні станом на 1 серпня 2018 р. працювало 82 комерційні банки[63]. Від 

початку 2018 р. їхня кількість не змінилася. Два з них отримали згоду НБУ на 

відмову від банківської діяльності та перетворення на фінансові компанії. Ще 

два банки – погодили з НБУ приєднання до інших банків. Після реалізації 

зазначених намірів кількість банків в Україні скоротиться до 78, а станом на 31 

грудня 2019 – до 75. При тому що ще у 2010 р. в Україні діяло 175 комерційних 

банків. 

            Узагалі кількість банківських установ в Україні потроху зменшувалася 

й раніше. Але різке скорочення кількості комерційних банків, що відбувалося, 

починаючи з 2014 р., стало результатом кардинальної трансформації засад і 

механізмів роботи всієї вітчизняної банківської системи, подолання її 

застарілих хвороб. Зокрема, до 2014 р. НБУ навіть не володів повною 

інформацією про всіх кінцевих власників комерційних банків-резидентів 

України. Значно менш ефективним був і нагляд за діяльністю комерційних 

банків з боку НБУ. 

            Однією з гострих і застарілих проблем банківської системи було 

кредитування так званих інсайдерів. Ідеться про ситуацію, коли кінцевий 

власник банку через цю фінансову установу кредитує формально юридично 

незалежне підприємство, у якому він також є кінцевим власником. При цьому 
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й умови кредитування підприємства-інсайдера були, як правило, пільгові. 

Яскравою ілюстрацією згубності для банківської системи та суспільства в 

цілому практики надмірного інсайдерського кредитування можуть служити 

події навколо фінансово-промислових груп К. Жеваго (банк «Фінанси та 

кредит») й О. Бахматюка (банки «Фінансова ініціатива» та VAB банк). Так, 

банк «Фінанси і кредит», яким володів народний депутат і крупний бізнесмен 

К. Жеваго[19], видав підприємствам, що перебували у власності цього ж 

бізнесмена, 76 % обсягу свого кредитного портфеля. Банки іншого крупного 

бізнесмена О. Бахматюка діяли за таким же принципом: «один з них видав 

інсайдерам 64 % обсягу свого кредитного портфеля, інший – 96 %»[63]. При 

цьому треба підкреслити, що кредитуванням інсайдерів займалися банки не 

лише цих бізнесменів. 

            У складних, особливо кризових ситуаціях українські банки отримували 

доволі значне рефінансування від НБУ. Причому не один лише банк «Фінанси 

та кредит» доволі регулярно отримував рефінансування від НБУ для підтримки 

своєї діяльності. Різні обсяги рефінансування НБУ свого часу отримували 

також і інші банки, які в подальшому збанкрутували. 

            Тому у 2014 р. особливо гостро постала проблема обов’язкового 

збільшення статутних капіталів (докапіталізаціїї або дофінансування) 

банківських установ. Цей захід спрямовано на зміцнення стійкості українських 

банків до різноманітних негативних впливів і ризиків, забезпечення їхньої 

здатності виконувати свою основну функцію фінансових посередників у 

процесі розвитку національної економіки. Однак реалізація вимоги збільшення 

капіталів банків виявила вельми гострий конфлікт інтересів держави як 

представника всього українського суспільства та багатьох власників банків. 

Результатом вирішення цього конфлікту, по суті, і стало скорочення кількості 

банків в Україні. 

            Усі згадані в роботі загрози негативно впливають як на роботу банків і 

стійкість банківської системи загалом, так і на фінансово-економічну 

поведінку позичальників. І якщо під час економічного підйому й усталеного 

розвитку економіки негаразди української банківської системи перебували в 
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латентному стані, то під час криз вони вражали не лише вітчизняну банківську 

систему, а й сприяли загальному загостренню економічної кризи в Україні. 

           Утім треба нагадати, що у зв’язку з процесами високої інфляції та 

значної девальвації гривні, особливо у 2014–2015 рр., аналіз лише номінальних 

показників банківської діяльності не завжди достатній для формування 

адекватних уявлень про нинішній стан справ у банківському секторі України. 

Тому його доцільно доповнювати аналізом відносних показників[14]. 

         Базові зміни в умовах функціонування банківської системи України та в 

її роботі загалом, що почалися у 2014 р., були реакцією на зазначені недоліки 

та спрямовувалися на їх подолання. Причому вони відображалися не лише в 

скороченні кількості діючих в Україні комерційних банків, а й у показниках 

роботи всього банківського сектору України. Так, аналіз статистичних даних 

Національного банку свідчить, що в період 2017 р. – 2019 р. сукупні загальні 

активи комерційних банків в Україні в номінальному обчисленні зросли з 1 333 

358 млн. до 1 494 460 млн. грн, у тому числі в іноземній валюті[14]. При цьому 

чисті активи вітчизняного банківського сектору зросли лише  з 484 383 млн. 

грн.  до 492 069 млн. грн., у тому числі і в іноземній валюті Таким чином, темпи 

зростання чистих активів банківського сектору України в означений період 

були помітно нижчими, ніж темпи зростання загальних активів[17]. І це цілком 

закономірно, оскільки наведені показники загалом відображають істотні зміни 

в роботі комерційних банків як фінансових посередників у процесах 

функціонування й розвитку української економіки.  

             Причому реальний стан кредитної діяльності банків краще відображає 

показник динаміки чистих кредитів. Так, якщо в період 2017 р. – 2019 р. 

сукупні валові кредити, надані комерційними банками суб’єктам 

господарювання в Україні, зменшились на 48 282 млн. грн., у тому числі 

кредити в іноземній валюті – у 2 рази, а чисті кредити суб’єктам 

господарювання в цей же період навіть скоротилися на 1,9 %.[21] Стосовно ж 

фінансових відносин комерційних банків з населенням України, то процес 

скорочення обсягів його кредитування відбувався ще інтенсивніше, ніж процес 

скорочення кредитування підприємств (особливо, якщо оцінювати його за 
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динамікою чистих кредитів). Так, у період 2017 р. – 2019 р. сукупні валові 

кредити, надані комерційними банками фізичним особам (населенню) в 

Україні, збільшились на 35 823 млн. грн[https://bank.gov.ua/]. По суті, 

скорочення масштабів кредитування вітчизняного бізнесу з боку банків-

резидентів України набуло значного поширення. Тому Кабінет Міністрів 

України ухвалив зміни до Порядку надання державної підтримки мікро  

підприємництва та малого підприємництва, згідно з яким реалізував державну  

програму «Доступні кредити 5-7-9%». Сьогодні скористатися підтримкою 

Програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже можуть клієнти "Укргазбанк", 

"Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Банк Львів", "Банк ПУМБ", 

"Банк Альянс", "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСКОМБАНК", "Банк Восток» і 

"Кредобанк".    

            В 2017 р. реальні обсяги кредитування населення почали потроху 

відновлюватися на відміну з попередніми роками[https://bank.gov.ua/]. Нинішні 

відмінності в динаміці реального кредитування підприємств і населення 

вочевидь обумовлені тим, що кредитування фізичних осіб видається банкам-

резидентам України менш ризикованим, ніж кредитування суб’єктів 

підприємництва.    

             Велике зростання обмінних курсів долара США і євро до гривні 

протягом 2017р. – 2019р. відбувалося фактичне скорочення обсягів коштів, 

деномінованих у іноземній валюті, насамперед коштів населення, у 

вітчизняному банківському секторі. При цьому саме населення, хоча вже й 

меншою мірою, і надалі превалювало над підприємствами як зберігач 

валютних коштів у комерційних банках України.   

               Відповідно, і кошти населення для переважної частини комерційних 

банків-резидентів України були провідним джерелом для формування їхніх 

кредитних ресурсів. До речі така система формування кредитних ресурсів 

українських банків сформувалася, так би мовити, історично й зазнавала 

істотної корекції лише під час економічних криз. У такі періоди обсяги коштів 

населення на депозитних рахунках у банках значно скорочувалися. Для їх 

поновлення ж у подальшому банки підвищували відсоткові ставки за 
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депозитними рахунками, що, у свою чергу, обумовлювало високі відсоткові 

ставки за кредитами переважної більшості комерційних банків-резидентів 

України.  

               Не став у цьому плані виключенням і період останньої економічної 

кризи. Як свідчать матеріали НБУ, середня вартість 12-місячних вкладів 

населення в українських банках у І півріччі 2018 р. перебувала в межах 14,1–

14,3 % річних. До того ж у цей період тривав цикл підвищення ключової ставки 

НБУ (сукупно +2,5 в. п. до 17 %)[https://bank.gov.ua/]. Відтак не було 

передумов для подальшого зниження відсоткових ставок за гривневими 

депозитами. При цьому фахівці НБУ наголошують, що комерційні банки досі 

майже не диференціюють депозитні ставки залежно від їх строковості. Ще на 

початку травня 2019 р. ставка за шестимісячними депозитами перевищувала 

відсоток за річними. І лише наприкінці ІІ кварталу 2019 року зазначені 

відсоткові ставки почали зменшуватись. Відтак населення не має цінового 

стимулу вкладати гривневі кошти на тривалий термін[https://bank.gov.ua/]. 

Ставки за річними депозитами в доларах США у цей же період перебували на 

своєму історичному мінімумі – 3,3 % річних[https://bank.gov.ua/]. 

            Зазначена політика комерційних банків України у сфері відсоткових 

ставок за депозитами, мабуть, є не лише результатом їх недосконалого 

управління загалом, а й може пояснюватися як реакція банків на загрози як 

внутрішні, так і зовнішні для фінансової безпеки комерційних банків України 

і загалом для банківського сектору. І тому дисбаланс відсоткових ставок за 

строковими гривневими депозитами є відображенням терміну надійності 

фінансових прогнозів за оцінками менеджменту комерційних банків-

резидентів України.  

            Таким чином, на нинішньому етапі українська банківська система 

розвивається, поступово долаючи наслідки тяжких економічної кризи та в 

умовах нинішньої пандемії, яка значною мірою вплинула на загальний 

розвиток банківської системи загалом.  

             Водночас у матеріалах Національного банку повідомляється, що «у ІІ 

кварталі 2018 р. кошти населення в комерційних банках України зросли на 17,2 
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млрд грн (+3,6 %), а кошти бізнесу – на 6,4 млрд грн (+1,6 %). При цьому в 

структурі банківських зобов’язань триває зростання частки депозитів 

населення. За ІІ квартал вона збільшилася ще на 0,8 в. п. – до 

42,5 %.»[https://bank.gov.ua/]  

               За «ІІ квартал нинішнього року рівень доларизації коштів населення в 

комерційних банках України скоротився на 2,5 в. п. (до 46,4 %) завдяки 

припливу гривневих депозитів. У ІІ кварталі 2018 р. обсяги гривневих 

депозитів населення зросли на 8,7 % у розрахунку квартал до кварталу (кв/кв) 

і на 21,4 % р/р»[ https://bank.gov.ua/]. Хоча строкова структура нових депозитів 

домогосподарств змінюється доволі поступово: близько половини з них 

становлять депозити терміном до трьох місяців і кошти на вимогу, але дедалі 

більше депозитів залучається на термін до шести місяців. Варто також 

зазначити, що у «ІІ кварталі гривневі депозити населення зростали високими 

темпами в усіх групах банків. Валютні ж вклади населення наростили лише 

державні банки  – на +3,2 %. У ІІ кварталі 2018 р. державні банки активно 

залучали депозити населення, за цим показником їхня сукупна частка зросла 

на 0,7 в. п. за квартал – до 63,5 %.»[https://bank.gov.ua/]. 

            Також населення доволі поступово збільшує терміни зберігання своїх 

коштів на депозитних рахунках. При цьому відсоткові ставки, за якими 

більшість банків-резидентів України залучає кошти населення на депозитні 

рахунки, залишається загалом доволі високою. 

            Збільшення обсягів коштів на депозитних рахунках домогосподарств у 

вітчизняних банках як зростання довіри населення до української банківської 

системи. Зокрема, більша частина населення України в нинішній історичний 

період просто не має доступу до інших інструментів заощадження своїх коштів 

з таким достатньо високим рівнем ліквідності, як банківські депозити. Тобто в 

цьому сегменті вітчизняного фінансового ринку відсутня належна 

конкуренція. Крім того, обсяги коштів підприємців і населення на депозитних 

рахунках у банках у короткотерміновому періоді можуть зазнавати незначних 

коливань унаслідок сезонної зміни потреб їхніх власників у грошах, коливання 

кон’юнктури товарних та фінансових ринків, впливу інших факторів, а не 
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залежно від рівня довіри вкладників до конкретних банків і банківської 

системи загалом. 

              Відбуваються поступові зміни й у кредитній діяльності комерційних 

банків України. За статистичними даними НБУ, банки продовжували 

інтенсивно кредитувати населення. Протягом «ІІ кварталу 2018 р. чисті 

гривневі кредити фізичним особам зросли на 7,4 %, або на 39,2 % у розрахунку 

рік до року (р/р). Завдяки цьому статистично покращилася якість кредитного 

портфеля, частка непрацюючих кредитів на кінець червня 2018 р. становила 

55,7 проти 56,4 % на початок квітня. За даними НБУ, частка кредитів фізичним 

особам у загальному обсязі банківських кредитів з початку поточного року 

зросла на 1 в. п. – до 17,7 %. При цьому зазначається, що жваве нове 

кредитування населення сприяє зниженню доларизації роздрібного кредитного 

портфеля. У ІІ кварталі 2018 р. чисті гривневі кредити фізичним особам 

найстрімкіше зростали в приватних і державних банках. Обсяги гривневих 

кредитів бізнесу скоротилися в державних банках, але зросли в інших групах 

банків(скоротилися на 1,1% за ІІ квартал)» [https://bank.gov.ua/]. 

            Помітно зріс попит на кредити серед населення. Третина комерційних 

банків повідомила про підвищення попиту на споживчі кредити, чверть – на 

іпотеку. Насамперед ідеться про великі банки (Райффайзен Банк Аваль, 

Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк). Попит на іпотеку зріс насамперед під 

впливом очікувань підвищення цін на нерухомість. У споживчому сегменті 

збільшення попиту зумовили декілька факторів: зниження кредитних ставок, 

покращення споживчих настроїв і скорочення заощаджень домогосподарств. 

              Загалом же саме за рахунок коштів на депозитних рахунках 

домогосподарств більшість комерційних банків України формує додаткові 

джерела фінансових ресурсів для кредитування вітчизняного бізнесу. При 

цьому кредити для населення й надалі залишаються значно дорожчими за 

кредити для підприємців. Хоча саме високі кредитні ставки є потужною 

перепоною для отримання довготермінових кредитів і обмежують прагнення 

вітчизняного бізнесу позичати необхідні йому кошти саме в українських 

банках. 



 
 

61 

 

               Водночас активізація кредитної діяльності українських комерційних 

банків потроху поліпшує стан їхнього кредитного портфелю, що виражається 

в скороченні частки непрацюючих кредитів. Так, за даними НБУ, «українські 

банки скоротили частку проблемних непрацюючих. Скорочення частки 

проблемних кредитів відбулося за всіма групами банків, крім банків з 

приватним капіталом: І хоча темпи скорочення таких кредитів невисокі» 

[https://bank.gov.ua/].  

            Також треба згадати й про істотні технологічні зміни в роботі 

комерційних банків України, що відбуваються останнім часом. 

              Зокрема, за інформацією НБУ, за «2017 р. -  2019 р. усі групи банків, 

скоротили мережу структурних підрозділів загалом по Україні. Найбільш 

істотні скорочення стосувалися державних банків. Також з 2017 р. по 2019 р. 

іноземні та державні банки скорочували персонал, а приватні банки – наймали. 

Загалом по Україні штатна чисельність банківських працівників зменшилася 

більше ніж 1 тис. осіб. При цьому за 2017р. - 2019 р. кількість активних 

платіжних карток в українській банківській системі зросла. Є вагомі підстави 

вважати, що означені зміни пов’язані з більш широким впровадженням 

інформаційних технологій, зокрема інтернет-банкінгу, у роботу української 

банківської системи»[https://bank.gov.ua/].         

            Фінансова складова є найбільш важливою, оскільки фінансова 

стабільність свідчить про забезпеченість банку власними фінансовими 

ресурсами, рівень їх використання, напрям розміщення. Тому найбільш 

важливою і складною є проблема забезпечення фінансової складової безпеки 

комерційного банку, оскільки в стійкому, ефективно працюючому банку є 

достатні засоби для вирішення завдань із захисту інформації, охорони 

співробітників банку, залучення в усі структури висококваліфікованих 

фахівців. З іншого боку, фінансова складова – це результуюча усіх інших 

складових, її високий рівень зумовлюється успішністю дій з інших складових. 

Суть фінансової складової безпеки банківської діяльності полягає в 

забезпеченні організаційно-управлінських, режимних, технічних і 

профілактичних заходів, що гарантують якісний захист прав і інтересів 
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комерційного банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності 

активів, забезпечення зворотності кредитів, збереження фінансових і 

матеріальних цінностей та оптимізації джерел коштів такого забезпечення . Під 

процесом забезпечення «фінансово-економічної безпеки банку» слід розуміти, 

як «…сукупність заходів, спрямованих на запобігання збитку від негативних 

дій на їх економічну безпеку за різними аспектами фінансово-економічної 

діяльності»[21]. Запобігання збитку, не лише такого, що явно загрожує 

«фінансово-економічній безпеці банку», але і потенційно можливого, являє 

собою зміст роботи фахівців з безпеки банку. Сутність «фінансово-

економічної безпеки банку виражає систему поглядів на проблему безпеки на 

різних етапах і рівнях діяльності, а також основні принципи, напрями і етапи 

реалізації заходів безпеки»[25]. Основною метою системи «фінансово-

економічної безпеки -  є попередження, запобігання загрозам і ліквідація їх 

наслідків» [6]. Цілями системи «фінансово-економічної безпеки банку є - 

захист прав установи і співробітників; збереження і ефективне використання 

фінансових, матеріальних, людських і інформаційних ресурсів; підвищення 

іміджу і зростання прибутку за рахунок забезпечення якості послуг і безпеки 

клієнтів» [5]. До основних «об’єктів фінансово-економічної безпеки банку 

належать: держава її кошти і інформаційні ресурси; власники їх кошти, 

матеріальні цінності і інформаційні ресурси, що належать їм на правах 

власності; клієнти юридичні і фізичні особи їх кошти, матеріальні цінності і 

інформаційні ресурси, що передаються банку у порядку, встановленому 

законами України; співробітники їх знання про кошти, матеріальні цінності і 

інформаційні ресурси власників та клієнтів, а також навички в роботі з ними» 

[8]. Проведений аналіз наукових робіт показав, що фінансова безпека банку 

визначається стабільністю і стійкістю фінансового стану банку, ступенем 

ефективності фінансово-економічної діяльності, рівнем контролю за 

зовнішніми і внутрішніми ризиками, рівнем достатності власного капіталу; 

ступенем захищеності інтересів акціонерів. Забезпечення фінансової безпеки 

банків передбачає виконання таких завдань як ідентифікація ризиків і 

пов’язаних з ними потенційних небезпек, визначення індикаторів фінансової 
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безпеки банку, впровадження системи діагностики та моніторингу стану 

фінансової безпеки, розробку заходів, спрямованих на забезпечення 

фінансової безпеки банку як в короткостроковому, так і в довгостроковому 

періодах, контроль за виконанням запланованих заходів, аналіз виконання 

заходів, їх оцінка, корегування, ідентифікацію загроз банку і корегування 

індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань 

банку.  

                 У цілому загрози безпеці банків можна поділити на дві великі групи – 

внутрішні й зовнішні. До зовнішніх належать загрози, що містять у собі 

фактори, які є результатом впливу зовнішнього середовища на банк, зокрема 

діяльність держави, економічна кон’юнктура в країні та світі, конкуренти та ін. 

До внутрішніх загроз належать фактори, які або безпосередньо генеруються 

банком, або є частиною його внутрішнього середовища. 

         До основних внутрішніх загроз можна віднести рівень забезпеченості 

фінансовими ресурсами, незадовільну структуру активів і пасивів, 

некомпетентність вищого керівництва і персоналу, а також інші фактори, що 

безпосередньо належать до внутрішньої діяльності банку. Внутрішні загрози 

можуть проявлятись в наступних проявах: 

                1) Загроза якості кредитного портфеля проявляється в рівні 

проблемних кредитів, ступеню неповернення кредитів, незбалансованості 

кредитної політики та збільшення простроченої заборгованості;  

                 2) Рівень і компетенція менеджменту проявляється в прийнятті 

неправильних управлінських рішень, неефективної діяльності внаслідок 

неоптимального використання потенціалу банку, помилок в стратегічному 

плануванні й прогнозуванні та побудові нераціональної структури банку; 

                3) Загроза оптимальної структури активів і пасивів проявляється в 

дефіциті власних коштів, в низькому рівні ліквідності й нестачі ліквідних 

активів, завищеному рівню ризикових активів, збільшенню активів низької 

якості, нестачі капіталу та незбалансованості активів і пасивів за строками; 
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                 4) Загроза залежності від інсайдерів проявляється в пільговому 

кредитування власників та засновників, прийняттю управлінських рішень під 

впливом власників та відстоюванню інтересів власників, а не інтересів банку; 

                 5) Загроза злочинної дії персоналу проявляється в шахрайстві, 

розголошенню конфіденційної інформації, неефективної роботи персоналу, 

переходу ключових працівників до конкурентів та в недостатньому рівні 

кваліфікації персоналу; 

                  6) Загроза неефективної діяльності банку проявляється в низькому 

рівні прибутків, недосконалій оцінці кредитних ризиків, низькому рівні 

прибутковості активів, слабкому маркетинговому дослідженні ринків і як 

наслідок недостатній рівень диверсифікованості банківських операцій. 

                 Звідси випливає, що визначення і прогнозування можливих загроз і 

усвідомлення їх небезпеки потрібні для обґрунтування, вибору і реалізації 

захисних заходів, адекватних загрозам банку. Загрози фінансовим ресурсам 

банку проявляються у вигляді: неповернення кредитних позик; шахрайства з 

рахунками і вкладами; підроблених платіжних документів і пластикових 

карток; розкрадання коштів з кас і інкасаторських автомобілів. 

          Зовнішні загрози можуть проявлятись в наступних проявах:  

         1) Загроза нормативного регулювання банківської діяльності 

проявляється в недосконалості законодавства, наприклад, відсутність закону 

про банківську таємницю створює загрозу розголошення інформації про 

діяльність банку та його клієнтів, мінливості законодавства та відкликання 

ліцензії на здійснення банківської діяльності або зміна умов ліцензування;  

        2) Загроза грошово-кредитної політики центрального банку проявляється 

в ставках обов’язкового резервування, обсягу рефінансування й розмір 

облікової ставки, обсягу пропозиції грошей в обігу, зміні облікової ставки та 

обсягу операцій з ОВДП;  

        3) Загроза нестабільності зовнішнього середовища проявляється в 

глобальній або локальній фінансовій кризі, неможливості одержати доступ до 

зовнішніх фінансових ресурсів, валютного, процентного і ринкових ризиків, 

блокуванню активів банку в іншій державі та державний дефолт;  
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       4) Загроза недовіри до банківської системи проявляється в недовірі з боку 

інвесторів, недовірі з боку підприємств (кредиторів), недовірі з боку населення 

(вкладників), швидкого вилучення великого обсягу коштів із банку, 

використання засобів масової інформації для провокування банківської кризи, 

погіршення репутації банку та банкрутству великого банку;  

        5) Загроза конкурентного середовище проявляється в не 

конкурентоспроможності банків, несумлінної діяльності конкурентів, різкому 

збільшенню ринкових ставок за депозитами, різкому зниженню ринкових 

ставок за кредитами та завданим економічних збитків підприємствам – 

ключовим контрагентам банків; 

         6) Загроза злочинної діяльності проявляється в шахрайських діях третіх 

осіб, грабежів і крадіжках цінностей банку, злому комп’ютерних мереж банку, 

рейдерській атаці на банк та махінації з акціями банку.  

        На мою думку, основні стратегічні заходи з метою обмеження 

негативного впливу загроз на стан банківської установи такі:  

         - підвищення ефективності та зниження собівартості банківських послуг;  

         - проведення виваженої цінової політики та участь банків в регіональних 

економічних проектах;  

         - введення в керівні колегіальні органи великих підприємств 

позичальників представників банків;  

         - приділення великої уваги підвищення довіри до банку, його рекламі та 

посилення прозорості фінансового стану банку;  

         - уникнення залежності від «політичних» капіталів, жорстке дотримання 

вимог до законодавства у сфері банківської діяльності;  

         - проведення виваженої кадрової політики, зокрема у сфері оплати праці 

та соціального захисту працівників. 

         Однією з найважливіших вимог до управління фінансово-економічною 

безпекою банку є пропорційність витрат на забезпечення безпеки банку 

реальному рівню загроз. Ця вимога пов’язана з реалізацією принципу розумної 

достатності. З позиції кінцевої ефективності системи в рівній мірі 
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неприпустимо економити на даному напрямі діяльності, послабляючи власну 

безпеку, і перебільшувати можливі загрози, здійснюючи зайві, тобто витрати, 

що не окупаються. Враховуючи, що керівництво служби безпеки з очевидних 

причин схильне саме до завищення рівня потенційних загроз, для дотримання 

цієї вимоги бажане залучення незалежних експертів в особі співробітників 

державних правоохоронних органів або приватних охоронних структур. 

         Таким чином, варто зауважити, що в сучасній економіці не існує 

комплексного аналізу оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи, 

оскільки не має єдиного підходу до визначення структури понять безпеки 

банку загалом. Наявні моделі оцінки фінансової безпеки банківської діяльності 

здебільшого спрямовані на мікроекономічний рівень та характеризуються 

такими недоліками:  

- відсутність системності,  

- низька значущість, 

- прогнозованість показників 

-  високий рівень спорідненості та тотожності тощо. 

           Особливе значення в цій системі відведено показнику концентрації 

капіталу іноземних банків, зокрема банків Російської Федерації як країни-

агресора. Подальших наукових досліджень потребують підходи до побудови 

економіко-математичних моделей інтегральних показників фінансової безпеки 

банківської системи України. 

        Вище сказане дозволяє зробити висновки:  

1) банківський сектор здійснює комплексний вплив на функціонування 

фінансової сфери шляхом нормалізації механізму розподілу фінансових 

ресурсів, забезпечення обігу грошової маси та економічної стабілізації. Проте 

необхідно враховувати, що в кризових умовах економіка та банківська система 

можуть посилювати негативний взаємовплив одна на одну;  

2) сучасний стан функціонування банківської системи України 

характеризується наявністю ряду негативних факторів, до яких відносяться: 

військово-політична нестабільність, загальноекономічна дестабілізація, 
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зниження довіри населення до банківського сектору та продуктів, що 

пропонують його суб’єкти;  

3) діяльність НБУ у сфері регулювання банківської системи можна 

охарактеризувати за наступними напрямами: «оздоровлення» банківського 

сектору шляхом виводу з ринку недієздатних банків; реалізація політики 

інфляційного впливу, основним завданням якої є забезпечення інфляційної 

стабільності та більш ефективної координації дій НБУ з відповідальними 

структурами; накладення санкцій на банки, які є дочірніми відділеннями 

російських державних банків;  

4) для вирішення актуальних проблем банківського сектору та нормалізації 

його функціонування необхідно застосувати систему заходів, спрямованих на 

загальноекономічну стабілізацію, повернення довіри до банківського сектору 

та підвищення ефективності діяльності НБУ у сфері контролю та регулювання 

банківської системи. Реалізація запропонованих заходів дозволить 

мінімізувати вплив негативних факторів у короткостроковій перспективі та 

створить умови для прискореного розвитку банківської системи України у 

майбутньому. 

        Проведений вище аналіз засвідчив, що банківська система України долає  

кризовий стан і в цілому стабілізує свою роботу. Щоправда, поки комерційні 

банки України далеко не повною мірою виконують функцію ефективних 

фінансових посередників у частині кредитування розвитку вітчизняної 

економіки, особливо її виробничого сектору. 

           Даючи визначення фінансовій безпеці обраних банків можна сміливо 

сказати, що ці банки відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати 

прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у 

конкурентному середовищі. Аналізуючи їх стан, можна визначити що 

він характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів 

для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною 

діяльністю. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

 3.1 Вiдокремленi загрози фінансовій безпеці комерційних банків залежно 

від місця комерційних банків та банківського сектору 

           

          На сучасному етапі розвитку одним із пріоритетних напрямів державної

 фіннсово-

економічної політики є забезпечення фінансової безпеки країни загалом. На с

ьогодні актуальність даної теми пов’язана з фінансово-

економічними проблемами України, а саме: досить великим зовнішнішнім та 

внутрішнім боргом країни, зростанням рівня інфляції та рівня монетизації, зр

останням обсягів тіньової економіки. В умовах відкритості вітчизняної еконо

міки та посилення залежності її розвитку від динаміки світової економіки та п

роцесів глобалізації стає очевидною необхідність попередження як зовнішніх,

 так і внутрішніх загроз фінансової безпеки      

           У загальному розумінні під поняттям фінансової безпека держави розу

міють "рівень захищеності фінансових інтересів самої держави, її фінансовий 

стан, грошово- 

кредитну, бюджетну, податкову, валютну, банківську, інвестиційну, митно-

тарифну, розрахункову та фондову системи, які характеризується рівновагою,

 стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз та впливів, вмінням держави ефек

тивно формувати та раціонально використовувати свої фінансові ресурси, дос

татні для задоволення власних потреб держави, шляхом виконання зобов’язан

ь і забезпечення соціальнокономічного розвитку»[3, с.13] Також сама фінансо

ва безпека держави полягає у спроможності фінансових органів: забезпечуват

и велику стійкість економічного розвитку держави, всієї платіжно-
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розрахункової системи ;попереджувати та  вміти нейтралізовувати вплив світ

ових фінансових криз і навмисних дій світових держав, тіньових структур на 

національно-економічну та соціально-

політичну систему держави; запобігати відтоку капіталу за кордон, конфлікта

м між владою різних рівнів з приводу розподілу і використання коштів націон

альної бюджетної системи; найбільш ефективно для економіки країни залучат

и і використовувати кошти іноземних позик; запобігати злочинам й адміністр

ативним правопорушенням у фінансових інститутах. Перераховане вище тако

ж можна представити як і деякі завдання для держави, які можуть вирішувати

сь органами влади та управління з метою забезпечення безпечного і ефективн

ого функціонування не тільки складових фінансової системи держави, а й усіх

 взаємопов’язаних з нею ланцюгів державного управління. Сама стійкість фін

ансової системи визначається високим рівнем бюджету, стабільністю цінової 

політики, нормалізацією фінансових потоків і розрахункових відносин, стійкі

стю всієї банківської системи та національної валюти, рівнем захищеності інт

ересів вкладників, ринку цінних паперів, зниженням зовнішнього і внутрішнь

ого боргу і дефіциту платіжного балансу, забезпеченням фінансових умов для

 активної додаткової інвестиційної діяльністі. Таким чином, чим більше у дер

жави можливостей контролювати спектр фінансів у межах діяльності держав

и, тим впевненіше можна говорити про існування традиційних незалежних пр

ав держави . Для фінансової безпеки української держави існують загрози, які

 поділяються на внутрішні і зовнішні.          

           Внутрішні загрози виникають в  результаті нестабільності фінансово-

економічною політиці, деякими прорахунками органів влади і управління, по

милками, беззловживаннями та іншими відхиленнями такими як, безвідповіда

льність, тяганина, різноманітність економічних злочинів і таке інше. В сучасн

их умовах розвитку економіки мають особливо великий вплив на фінансову б

езпеку держави зовнішні загрози. До основних причин виникнення зовнішніх 

загроз слід віднести такі як: стрімкий розвиток процесу міграції економічних 

зав’язків, глобалізації світового господарства; постійне збільшення маси капіт

алів, швидкий рухл яких створює напружений стан, високий ступінь концентр
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ації фінансових ресурсів як на макроекономічному рівні, так і на глобальному

 рівні; високий ступінь рухливосі та взаємозв’язку фінансових ринків на базі 

новітніх інформаційних технологій; різноманіття фінансових інструментів і в

исокий ступінь їх інтенсивності; взаємопроникнення внутрішньої і зовнішньо

ї політики інших держав, які все більше і більше залежать від світових фінанс

ів; посилення конкуренції і непорозумінь між державами в економічній та ін

ших сферах, використання великими економічними державами стратегій заво

ювання світового економічного простору; надмірна залежність національних 

економік, наприклад бюджетного сектору,  від іноземного  капіталу, що в сво

ю чергу робить їх фінансові системи надзвичайно уразливими; глобальне нар

остання нестійкості світової фінансової системи, виникнення загрозливих кри

зових тенденцій, нездатність сучасних фінансових підприємств (у тому числі 

міжнародних) ефективно їх контролювати. При таких умовах проблему фінан

сової безпеки держави важко оцінити. Тому виникає необхідність для розробк

и  загальної системи заходів з врегулювання спеціальними державними орган

ами в Україні міжнародних фінансових потоків, що впливають на Україну, ві

дповідно до її національних інтересів. При цьому в Україні необхідно вдоско

налити правові та фінансові засоби боротьби з недобросовісною поведінкою к

онтрагентів за зовнішньоекономічними договорами для захисту національної 

фінансової системи від штучно викликаних фінансових криз, а також виробит

и механізми захисту від різного роду фінансових ризиків, від неузгодженості 

зі стратегією державного розвитку інвестицій і утотожнити механізми забезпе

чення належного для нашої країни участі в розподілі світового доходу і інше. 

Отже, для покращення системи контролю за фінансовою безпекою держави н

еобхідно б було застосувати наступні кроки: встановити розмежування  інозе

мної участі в капіталі вітчизняних організаційі  галузеві обмеження між ними;

 розробити та запровадити ефективні заходи відносно фінансових кампаній, щ

о здійснюють обмежувальну ділову політику, що унеможливлює умови конку

ренції;встановити вимоги в галузі виробництва і використання місцевому рів

ні передачі технологій тощо; розробити дієві системи контролю за залучення

м і використанням коштів іноземних займів.             
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          Організація комбінованої та єдиної системи безпеки, яка здатна 

попереджувати та протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам -  є 

актуальною проблемою не тільки  для банків, а також для всіх фінансових 

установ у ринкових відносинах. Тому, в першу чергу цій проблемі приділяють 

увагу господарі банку, акціонери, які турбуються за розвиток та збереження 

власного бізнесу, і несуть за нього повну матеріальну, моральну та соціальну 

відповідальність. Банківська фінансова безпека турбує також і клієнтів банку, 

які обслуговуються в цій банківський установі та зацікавлені в її надійності, а 

також є фізичними особами-вкладниками, позичальниками і користувачами 

будь-яких банківських послуг: пластикових карток, комірки сховищ тощо. Ця 

проблема є актуальною й для партнерів по бізнесу. Але найбільше вона турбує 

персонал банку. Тому банківська безпека повинна ґрунтуватись на таких 

«основних складових, як»[6]: 

- безпека банку як організації, 

- безпека банківського персоналу, 

- безпека банківських операцій.                                                                 

             Рівень такої захищеності визначають тим, що наскільки дієво  

підрозділам і службам безпеки банків вдається протидіяти намаганням як  

прямого незаконного проникнення до приміщень банківських установ, так і за

вдавання матеріальної шкоди з боку конкурентів і злочинників, шляхом  

втручання в банківську діяльність, негативного впливу на банківську установ

у із метою реалізації  фінансових афер і махінацій, відмивання  грошей,  

шахрайства, інших фінансових зловживань, а також виявляти і  запобігати  

загрозам, вчасно усувати збитки від негативного впливу на банківську сферу.  

На відміну від формування поняття "фінансовокономічної безпеки банків",  

збільшення прибутку накопичення капіталу, захисту різних інтересів  

фінансової установи, а такожстановлення позицій на ринку банківських  

послуг. 

          Основним принципом оцінки всієї системи фінансовоекономічної  

безпеки банку можно охаректерізувати стабільність економічного розвитку  

банку згідно з його планами і завданнями. Тому сам процес запоруки  
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фінансово - економічної безпеки банку може здійснюватися на основі  

взаємовідношень  

різних стратегічних і тактичних заходів, на реалізацію яких і буде  

зосереджуватись зусилля служби безпеки банку.На всю банківську, кредитну 

та грошову системи покладено роль ланцюга, що поєднує сучасний механізм 

безпеки та  забезпечує розвиток не лише економіки країни у цілому. На сього

дняшній час не можна остаточно визначити, що деякі системи можуть діяти ві

докремлено одна від одної в межах однієї держави.«Внутрішні фінанси є скла

довою ланкою міжнародного фінансового грошовокредитного ринку"[8].  

  Ці тенденції зумовлюють системо утворююче відношення та покладають на  

банківське законодавство завдання розкрити внутрішній зміст самої  

банківської системи загало та забезпечити її стабільність, і одночасно  

утворити можливість  швидко реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього

 середовища.На сьогоднішній день відсутність в Україні визначальних законо

давчих актів з питань безпеки банківської діяльності, недосконала правова ос

нова захисту інтересів банків, яка потребує уточнення. Наявність діючих відп

овідних положень нормативноправових актів дозволяє обмежено використову

вати права відносно створення системи заходів безпеки за власним трактуван

ня. У той час, можна зазначити, що наявну правову систему можна вважати о

дносторонюю і спрямованою здебільшого на сам захист банківської системи. 

           На теперешній час у сфері банківської безпеки існує ще багато невизна

чених питань, які потребують не тільки значного вдосконалення на державно

му рівні, але й просто переглядання в самих комерційних банках. Тільки завд

яки спільній взаємодії банківських установ та державних органів можна вирі

шивути питання пристосування банківського законодавства України до ЄС. 

       Роботу банків в Україні можна охарактеризувати як діючими нормативно-

правовими актами, так і 

внутрішніми нормативними положеннями. Які зосереджують увагу 

на відповідності до різного роду об’єктів, де безпосередньо застосовуються: о

хорони,внутрішнього режиму, інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності банку та інше. 
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        На відміну від сьогодення, вся система фінансово-

економічної безпеки комерційного банку представляла собою один відокремл

ений підрозділ. Основними завданнями служби безпеки банку були організаці

я пропускного режиму на територію, охорона та відеоконтроль фізичної ціліс

ності та збереження матеріальних цінностей банку. 

         Пізніше до функцій безпеки банку віднесли:             

- забезпечення недоторканності інформаційної бази, 

-  перевірка персоналу при прийомі на роботу, 

- робота з проблемними клієнтами та багато інших. 

               На даний час , як стверджують науковці:"служба фінансово-

економічної безпеки банку, це спеціалізований підрозділ, який гарантує інфор

маційну, аналітичну, кадрову, технічну, технологічну, фізичну та фінансову 

 безпеку банківської установи"[3]. З огляду на те що, 

"банки - це суб’єкти господарської діяльності, які спеціалізуються на наданні 

саме фінансових послуг"[1], то і фінансова безпека для них є дуже важливою. 

На теперешній час співробітники банківської сфери безпеки не можуть  викон

увати свої функції без відповідного на то рівня знань і вмінь.          

            Через те що розвиток і вдосконалення відносин на ринку фінансів  

відбувається під впливом різних факторів, тому становлення фінансової  

безпеки є важливим завданням для багатьох країн світу, в тому числі і для  

України. Нинішні часи показують, що кожній країні харпктерні власні індика

тори побудови банківської системи, отже кожна країна має певні властивості 

в побудові системи банківського регулювання та нагляду. 

        

На думку науковців використовуються такі моделі організації банківського ре

гулювання та нагляду: 

1. 

"Модель двох вершин, яка передбачає здійснення регулювання та нагляду цен

тральним банком держави разом з іншими контролюючими державними орга

нами (застосовується у таких країнах як: Франція, Італія, Німеччина, США, Я
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понія)"[8] 

2. 

"Секторна модель: здійснюється лише центральним банком держави (застосо

вується у таких країнах як: Україна, Великобританія, Греція, Іспанія, Португа

лія, Швейцарія)"[8] 

3. 

"Модель єдиного нагляду: реалізується мега регулятором або органами нагля

ду відділеними від центрального банку (застосовується у таких країнах як:По

льща,  Австрія, Данія, Канада, Норвегія)"[8] 

        Бажання України до приєднання у склад ЄС, яке буде означати необхідні

сть адаптації національної банківської системи до європейських вимог. Цей п

роцес має потребу глибоко обміркованих вчинків, а також обрання вдалої стр

атегії та визначення напрямку. Таким чином, варто визнатити чи це повинна б

ути система досконалою, яка буде створена за взірцем продуктивних та безпе

чних банків інших держав, таких як Англія, Німеччина, Франція, чи всеж так

и маємо сформувати свою відокремлену систему, пристосовану до потреб та в

имог нашої фінансової економіки.    

       Реалії сьогодення показують, що забезпечення фінансово-економічної 

безпеки банківських установ ґрунтується на відповідному механізмі, який є 

системою організаційних та інституційно-правових заходів впливу та від місця 

виникнення комерційних банків та банківського сектору. Це спрямовуються на 

своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз. 

 

 

3.2 Удосконалений науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

фінансової безпеки комерційних банків України 

 

         

В сучасній економіці, коли фінансові установи функціонують в умовах висок

ого рівня імовірності настання кризи, особливої уваги з боку фінансових уста
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нов потребує формування фінансово освіченого споживача. Процес підвищен

ня рівня фінансової грамотності серед населення був запроваджений за ініціат

ивою громадських організацій та окремих фінансових установ, в якому навіть

 сьогодні державні органи також приймають активну участь в ньому, створю

ючи таким чином  Державні програми з формування фінансово грамотних спо

живачів у банківському секторі, співпрацюючи із органами освіти з розробки 

та практичної реалізації освітніх програм для середніх та вищих навчальних з

акладів, а також покращуючі законодавство стосовно захисту прав споживачі

в.         

 Згідно ст. 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначається, 

що основною метою банківського нагляду -  є стабільна банківська системи та 

захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів 

клієнтів. При здійсненні банківського нагляду НБУ має право вимагати від 

банків та їх керівників врегулювання порушень банківського законодавств, а 

також виконання нормативних актів Нацбанку для уникнення або подолання 

небажаних наслідків, які можуть поставити під загрозу безпеку коштів, 

довірених таким банкам. 

         Також за ст. 72. цього ж закону визначається, що НБУ має право 

здійснювати перевірку небанківських установ з метою перевірки дотримання 

законодавства щодо банківської діяльності.  

         Для завчасного виявлення існуючих і потенційних загроз у сфері 

забезпечення фінансової безпеки банківського сектора економіки України 

необхідно запровадити постійний моніторинг із метою вжиття необхідних 

заходів. 

         На своєму сайті НБУ повідомив, що у вересні 2020 року проведені заходи 

впливу до двох банків за результатами перевірок «з питань запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, а також дотримання вимог валютного законодавства». 

          Як зазначається на сайті банку, це були заходи впливу, які застосовані 

до: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-veresni-zastosovano-zahodi-vplivu-do-dvoh-bankiv-ta-odniyeyi-nebankivskoyi-ustanovi-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva
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- Райффайзен Банку Аваль - у вигляді письмового застереження - "за 

невиконання функції агента валютного нагляду у частині не запобігання 

проведенню операції клієнта-резидента, пов’язаної з переказом іноземної 

валюти на власний рахунок клієнта-резидента, відкритий в іноземній 

фінансовій установі, держава (територія) реєстрації/місцезнаходження якої, 

має стратегічні недоліки у сфері фін моніторингу відповідно до заяв FATF 

(«сірий список» FATF)"; 

- Креді Агріколь Банку - у вигляді письмового застереження - "за невиконання 

функції агента валютного нагляду у частині не запобігання проведенню 

операції клієнта-резидента, пов’язаної з переказом іноземної валюти на 

власний рахунок клієнта-резидента, відкритий в іноземній фінансовій установі 

держава (територія), реєстрації/місцезнаходження якої віднесена Кабінетом 

Міністрів України до переліку офшорних зон". 

          В плані перевірки Укрсиббанк виявився більш надійнішим, ніж 

попередні його два конкуренти. 

         Фінансову безпеку також характеризують і такі показники, як розмір 

чистих внутрішніх активів за даними НБУ, тобто : розмір грошової маси і 

розмір емісій; а також,  розмір чистих зовнішніх резервів  за даними НБУ - 

різниця між зовнішніми кредитами і розміщенням валютних активів за межами 

України. Серед інших індикаторів фінансової безпеки банківської системи 

можна виділити і такий, як частка іноземного капіталу і її сукупність. 

        Як зазначають науковці, що «надійність – це і є фінансова безпека 

конкретного комерційного банку, може визначатися з використанням в 

аналітичній роботі таких показників, як питома вага проблемних кредитів 

(експерти встановили, що рівень проблемних кредитів впливає на показник 

надійності банку суттєвіше, ніж інші чинники) в обсязі чистих активів банку, 

що свідчить про якість його кредитного портфеля, а також ризикованість 

кредитної політики ; співвідношення високоліквідних коштів і поточних 

пасивів банку, що показує ступінь його захищеності від ризику відкликання 

коштів в один момент усіма клієнтами; співвідношення власних і залучених 

коштів, що характеризує рівень надійності банку в довгостроковій 
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перспективі, слугуючи оцінкою його спроможності покрити власними 

коштами обсяг зобов`язань перед клієнтами; питома вага високоліквідних 

коштів у обсязі чистих активів банку, значення якої допомагає оцінити 

середньостроковий рівень ліквідності; рентабельність чистих активів»[58]. 

              Стан категорії банківських депозитів, наприклад, можна вважати певним 

економічним і соціально-політичним показником стану стійкості фінансового 

установи або банку.  

           Показником фінансової безпеки банківської системи, можна вважати і 

як загальний обсяг фонду страхування ризиків, так і показник його 

формування.  

          Центральне місце серед показників фінансової безпеки банківської 

системи може належати і обсягу отриманого комерційними банками прибутку.  

           Одне з важливим є визначення обсягів якісних характеристик 

банківських з’єднань, це завжди були індикатором стану національної 

економіки та її місця у світовій економіці.  

           Максимальна "безпечна" сума кредитування обчислюється як вартість 

сталих активів фінансової установи плюс максимум половина вартості 

поточних активів установи. 

          Серед показників фінансової безпеки комерційних банків одне з 

важливих місць може належати такому показнику як значна ваги кредитної 

заборгованості населення у загальному обсязі кредитної заборгованості. 

Особливе місце місце в системі фінансової безпеки банківських клієнтів 

посідає розмір позичкового %, за допомогою якого можна з`ясувати, чи буде 

прибутковою реалізація проекту, на здійснення якого береться кредит. Таким 

чином, коефіцієнт покриття відсотків, який характеризується відношенням 

чистого прибутку виплати %  до суми самих виплачених %, це і свідчить про 

рівень безпеки кредитної діяльності комерційних банків. Також, великого 

значення для забезпечення фінансової безпеки комерційних банків набуває 

дотримання ними встановлених нормативів. 
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            Як і в будь-якому цивілізованому бізнесі в економіці, основними 

показниками нормального стану справ виступають виконання чи невиконання 

банком нормативних показників Національного банку. Це показник   

репутації керівника комерційного банку; чи можна йому довіряти; чи тримає 

він своє слово; чи сплачує вчасно податки; чи не має він відношення до 

кримінальних операцій; який послужний професійний список , чи належно 

персоналу банку за виконувану роботу.  

               Показником може слугувати і обсяг активів на одного співробітника 

банку. Невиконання нормативів установи -  є показником потенційної загрози 

втрати ліквідності та платоспроможності банків. Водночас на сьогодні Україна 

поки що не вкладається майже ні в жодне з зазначених показників розвитку 

банківської системи. 

        Таким чином, проблема вимірювання банківської безпеки набуває великої 

актуальності. Від точної оцінки рівня банківської безпеки багато в чому 

залежить повнота, своєчасність і результативність управлінських заходів із 

ліквідації, попередження і запобігання наявним і потенційним загрозам 

банківській системі, а відтак – і вітчизняній фінансовій безпеці. 

        Останні роки видатні науковці активно досліджують саме удосконалення 

методики оцінки фінансової безпеки банків та банківської системи.  

            Склад показників, що характеризують банківську безпеку фінансових 

установ варто було б доповнити такими показниками:  

           - сукупність активів банківської системи до ВВП; 

          - сукупність обсягів зовнішнього боргу до загальних активів банків; 

          - показник так званої «рентабельності активів», який дає можливості 

повноцінно окреслити загрози, які викликають зниження прибутковості або 

призводять до збитковості банківської системи. 

             Політичні та економічні колапси, що посилилися в Україні вкінці 2019 

року були не тільки проявом народного волевиявлення, а наслідком політико-

економічного життя країни з часів здобуття незалежності. Тому, події часів 

революції Гідності та діяльності нової монетарної і фіскальної влади дали 
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можливість виокремити три проблеми економічного розвитку країни, які 

мають суттєвий вплив на фінансову безпеку банківської системи, а саме:  

1) відсутність стратегії розвитку держави Україна впродовж років 

незалежності;  

2) неефективність законодавства та корумпованість судової системи;  

3) відсутність дієвих механізмів антикризового управління економікою 

              Саме недосконалість напрямку економічної політики, монетарної 

політики та розвитку банківської системи України призвела до розхитування у 

монетарній політиці в напрямі фінансування державного бюджету.  

                   Частково треба внести  зміни до Закону України «Про 

Національний банк України» та Кримінального кодексу щодо запровадження 

норми кримінальної відповідальності керівництва, при цьому наголосити, що 

в Законі необхідно зазначити зміни показників. Таку ж відповідальність 

необхідно передбачити і для урядовців. 

                         Таким чином, варто виділити три групи заходів у сфері 

вдосконалення антикризового управління банківською системою, а саме: 

удосконалення превентивного аналізу банківської діяльності; вдосконалення 

банківського нагляду; вдосконалення методів управління проблемними 

активами. 

На даний часі є необхідність запровадження особливого наглядового режиму за 

системо утворюючими комерційними банками в контексті мінімізації ризиків їх 

банкрутства. Проте даний режим не повинен створювати окремі привілеї для 

більших банків порівняно з іншими банківськими установами, а навпаки, НБУ 

повинен прагнути до забезпечення максимальної ефективності діяльності таких 

банків через високі вимоги. 

                  Що ж стосується  управління переосмислення  проблемними активами 

в умовах кризи, то, як показує світова практика, найбільш ефективним 

механізмом на рівні всієї банківської системи є створення  таких компанії.  

            Другою важливою установою банківського сектору повинен стати  банк, 

завданням якого є управління винятково працюючими активами проблемних 

банків, виведених із ринку. Здійснення такої діяльності повинно забезпечити 
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повернення клієнтам проблемних банків депозитів, гарантованих державою. 

Така установа повинна бути державною та мати особливий статус. 

 

3.3 Формування комплексних заходів запобігання загрозам у системі 

підвищення рівня фінансової безпеки комерційних банків 

 

          До зовнішніх загроз можна віднести такі як: недосконалість банківського 

законодавства, низький рівень інвестицій, недобросовісна конкуренція, 

високий рівень недовіри клієнтів до банків. Що в свою чергу призводить до 

негативних факторів. Результатами недосконалості банківського 

законодавства можуть бути: зміна умов ліцензування та недосконалість 

нормативно-правових актів; завищенні міжнародні стандарти; залежність від 

політико-економічних факторів. Різке зниження депозитних кредитних ставок 

з боку нестабільних установ може призвести до втрати довіри. Компрометація 

з боку партнерів, штучне банкрутство підприємств - це все , що негативно 

впливає на банківську сферу. А також призводить до банкрутства.  

         Для вчасного виявлення вже існуючих та можливих загроз у сфері зміц-

нення фінансової безпеки банків потрібно визначити її показники та прово-

дити своєчасний моніторинг для створення та впровадження потребуючих дій. 

         Одним із показників фінансової безпеки банківських установ є частка 

залучених коштів клієнтів. Рівень прибутковості статутних капіталів 

комерційних банків є показником безпеки банківської системи. 

          Існують два критерії які є показниками ефективності банківської 

установи з урахуванням ризику. Це – співвідношення прибутку до капіталу та 

відношення прибутку до активів. 

          Внутрішній контроль банку має орієнтується на дотримання певних 

правил та вимог. А банківськими менеджерами має проводитись контроль за 

діяльністю банку. Цей і буде здійснюватися згідно з їхніми обов’язками, 

внутрішніми та зовнішніми аудиторами на основі положень. Таке своєчасне 

виявлення негативних чинників та недоліків у діяльності банку  є основним 

призна-ченням внутрішньобанківського контролю.  
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        Таким чином можна визначити що, "зміцнення фінансово-економічної 

безпеки банку є різностороннім та складним процесом"[16]. Менеджери банку 

повинні постійно удосконалювати свої знання контролю і не відставати від 

розвитку сучасних технологій. А власники банку, водночас, повинні розуміти, 

що найкраще – запобігати критичним ситуаціям, не заощаджуючи гроші на 

впровадження фінансово-економічної безпеки, а фінансування навчання своїх 

співробітників.         

На сучасному розвитку економіки провідних країн світу, наша держава 

повинна намагатися якомога якісніше будувати власну фінансово-економічну 

безпеку, в тому числі безпеку банківської системи. Особливо актуальним для 

неї стає завдання самої оцінки фінансової безпеки банківських установ, а 

також впровадження деякої кількості критеріїв та факторів, які давали б якісну 

характеристику.  

        Враховуючи показники за дотриманням вимог яких кредитні установи 

мають дотримуватись державного законодавства та нормативів. Повний обсяг, 

своєчасність та результативність заходів із усунення,  а також попередження 

й запобігання існуючим та можливим загрозам у банківській системі будуть 

залежати від адекватної оцінки всього рівня банківської безпеки. 

           Вся система фінансової безпеки України має  бути побудована з 

урахуванням наукового та практичного досвіду країн, які демонструють 

випереджаючі темпи економічного та соціального зростання. Але, треба 

враховувати  певні специфічні особливості розвитку України. Усе це вимагає 

додаткових розробок зміцнення основних складових фінансової безпеки 

України. 

                Критичний огляд теоретико-методологічних досліджень стосовно 

поняття «фінансова безпека»[6] дозволяє стверджувати, що серед учених не 

існує одностайної позиції щодо визначення сутності цієї категорії, не повною 

мірою досліджено складові та показники, що характеризують її рівень, не 

сформована система заходів щодо зміцнення фінансової безпеки України. 
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ВИСНОВКИ 

         

          Отже, фінансова безпека держави є комплексним поняттям, яке включає 

в себе банківську, бюджетну, боргову, податкову, валютну та грошово-

кредитну складові і характеризується достатньо великою кількістю показників. 

Фінансова безпека, у свою чергу, є складовою економічної безпеки і визначає 

ефективність функціонування бюджетно-податкової та грошово-кредитної 

політики України. Основними державними інститутами, які визначають 

основні напрями та забезпечують ефективне проведення фінансової політики, 

виступають Національний банк України та Міністерство фінансів України, 

тому реформування вищезазначених структур є пріоритетним завданням 
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Уряду щодо зміцнення основних індикаторів фінансової безпеки. Політика 

Національного банку України та Міністерства фінансів України повинна бути 

спрямована: на виважену грошово-кредитну політику в контексті зміцнення 

національної грошової одиниці, встановлення «плаваючого» валютного курсу, 

спрямування кредитних ресурсів МВФ не на «штучну» підтримку гривні, а на 

структурні інвестиційні зрушення та реформування економіки України в 

довгостроковій перспективі, суворий контроль щодо доцільності використання 

залучених ресурсів як з боку представників МВФ, так Урядом України; 

враховуючі виявлені негативні тенденції розвитку України, необхідно 

відновити довіру населення щодо розміщення тимчасово вільних коштів 

фізичних осіб на довгостроковій основі, зменшити ставки по залученню 

кредитних ресурсів, наближуючи їх до рівня високорозвинених європейських 

країн; усунення диспропорцій експортно-імпортних операцій та зменшення 

негативного сальдо торговельного балансу. Проведені дослідження можуть 

стати перспективним напрямом подальших розробок щодо оцінювання 

інтегрального індексу фінансової та економічної безпеки в контексті зміцнення 

позицій України, підвищення її інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності. 

       Організація та забезпечення функціонування та захисту банківської 

діяльності 

– важливий процес, від якого залежить ефективність банківської діяльності не 

тільки одного конкретного банку, а всієї банківської системи держави. Вона є 

складовою частиною інформаційної системи країни. 

Інформаційна безпека відіграє важливу роль у забезпеченні важливих 

інтересів будь якої держави. Створення розвиненого і захищеного 

інформаційного простору є неодмінною умовою розвитку суспільства і 

держави. 

Глибока структура та технологічна реформа у галузі інформатизації, що 

проходить зараз в Україні направлена на впровадження ряду важливих для 

банківської системи та держави автоматизованих інформаційних систем, 

мереж зв'язку і передачі даних, систем прийняття рішень та захисту. 

Аналіз стану захисту інформації у банківській діяльності свідчить, що в 

цілому стан вирішення цієї проблеми в державі далекий від досконалості. 
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Тобто за умови розбудови інформаційного простору України і входження 

до світового інформаційного та економічного простору надзвичайної гостроти 

та актуальності набувають питання забезпечення інформаційної безпеки банків 

в Україні як однієї зі складових інформаційної безпеки держави. 

Особливе занепокоєння викликає практично стихійний розвиток та 

використання мережі Internet, що створює сприятливі передумови для 

використання її можливостей злочинними угрупуваннями. 

Вирішення всіх визначених проблем та задач може затягнутися не на один 

рік, але необхідність їх вирішення обумовлена вимогами часу. Для вирішення 

всіх визначених проблем та задач необхідні зусилля всіх, хто зацікавлені у 

сприянні підвищення інформаційної безпеки у державі. Вирішення цієї 

проблеми дозволить підвищити також й ефективність безпеки банків. У 

кінцевому підсумку потрібно визначити, що на сьогодні теорія інформаційної 

безпеки - це одна із провідних наук, яка розвивається найбільш динамічно. 

Постійно з'являються нові напрямки досліджень, а вже наявні отримують ще 

більш глибоке наукове обґрунтування. 

Забезпечення безпеки банків в Україні має здійснюватися на двох рівнях: 

на рівні окремого банку на підставі реалізації заходів банківського 

менеджменту та на рівні банківської системи на підставі реалізації державних 

заходів, спрямованих на захищеність інтересів банку (банківської системи у 

цілому) від внутрішніх та зовнішніх загроз. Серед заходів для середнього рівня 

фінансової безпеки банків слід назвати: підсилення державного регулювання 

банківської сфери, вдосконалення методичної бази оцінки рівня фінансової 

безпеки банку; зміцнення позиції державних банків у реалізації стратегії 

економічного розвитку країни; наближення діяльності вітчизняних банків до 

міжнародних стандартів, підвищення ефективності діяльності та фінансової 

стійкості банків шляхом поліпшення якості корпоративного управління. 

При цьому слід враховувати, що однією з найбільш небезпечних загроз 

для економіки України є порушення в її фінансово-банківській системі. 

Система, яка склалася, потребує від банківських закладів прийняття 

першочергових заходів по підвищенню рівня своєї діяльності, поліпшення 

ефективності кредитування, корінної зміни кадрової політики, попередженню 

посягань кримінальних елементів на кошти банків та їх клієнтів. У цих умовах 

значно підвищується значення банківських підрозділів, які займаються 
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забезпеченням безпеки та охорони. Слід враховувати, що недержавні суб'єкти 

економіки в порівнянні з державними структурами більш уразливі до 

протиправних позіхань з боку кримінальних структур і окремих конкурентних 

суб'єктів. Тому, значного поширення набули незаконні методи конкурентної 

розвідки. Згідно зі статистичними даними 94% інформації, на яку існували 

посягання з боку конкурентів, належать до комерційної таємниці – відомостей, 

пов'язаних з виробництвом, технологією, керуванням, фінансами та іншою 

діяльністю банків, втрата яких може завдати шкоди їх інтересам. Ось чому 

дуже гостро стоїть проблема захисту інформації та її складових частин. На наш 

погляд, без подальшого розвитку вітчизняного стратегічно важливого 

напрямку – забезпечення банківської безпеки – можливо просто втратити всю 

фінансову діяльність і ефективність у цій справі. 

Враховуючи все вищевикладене, можна сформулювати таке визначення 

системи фінансової безпеки банку: сукупність взаємопов’язаних 

діагностичних, інструментальних і контрольних заходів фінансового 

характеру, які повинні оптимізувати використання фінансових ресурсів, 

забезпечити належний їх рівень і нівелювати вплив ризиків внутрішнього й 

зовнішнього середовищ. Отже, систему фінансової безпеки необхідно 

інтегрувати в систему управління банком, що дозволить здійснювати 

постійний контроль за ризиковим середовищем банку і ухвалювати своєчасні 

та обґрунтовані рішення. Дія системи повинна ґрунтуватися на принципах 

мінливості, обачності, об’єктивності, безперервності і оперативності, 

конфіденційності, комплексності і системності, явності в інтерпретації 

результатів, що дозволить забезпечити стабільну, безкризову та ефективну 

діяльність банку. Доцільно рекомендувати комерційним банкам 

використовувати досвід одного з передових українських банків АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в сфері забезпечення стійкості через ефективно 

діючу систему фінансової безпеки. 

Таким чином, оцінка поточного рівня теоретичної бази, необхідної для 

побудови системи фінансової безпеки банку, показала, що існує не тільки 

принципова можливість цього, а й накопичена достатня маса теоретичних і 
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практичних знань у даній області. Головні проблеми - відсутність чіткої 

систематизації знань, а також їх адаптації до умов сучасної української 

економіки. Тому, побудова ефективно діючої системи фінансової безпеки 

банків є необхідною умовою як стабільності окремо взятого банку, так і 

банківської системи в цілому. З урахуванням ключової ролі безпеки 

банківської системи в комплексі безпеки країни, дані завдання можна 

поставити в розряд першочергових для національної безпеки. 

На етапі нових економічних відносин та орієнтації на ринкову та 

європейську економіку, недосконалість існуючого законодавства породила 

абсолютно нову форму злочинів, що набули великого розмаху та виникають у 

межах легальної законної діяльності. Такі злочини та порушення дуже важливо 

викрити, бо вони практично не мають доказів. Коло жертв інформаційних та 

комп'ютерних злочинів дуже велике і в першу чергу це відноситься до банків. 

Швидке зростання конкурентної боротьби за ринки збуту товарів, послуг та 

клієнтів пов'язане з інформацією про об'єкти та суб'єкти, що можуть давати 

прибуток. У зв'язку з цим слід згадати висловлення Уінста Черчилля: "Хто 

володіє інформацією, той володіє світом". Але у наш час більш вдалим є вислів 

Л. Каханера: "Ми живемо вже не у столітті інформації. Ми живимо у століття 

розвідки". 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Основні показники діяльності банків України 

(млн грн) 
 

Назва показника 

 

01.02.2019 

 

01.03.2019 

 

01.04.2019  

 

01.05.2019 

 

01.06.2019 

 

01.07.2019  

 

01.08.2019 

 

01.09.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість 

діючих банків 

77 77 77 77 76 76 76 76 

з них: з 

іноземним 

капіталом 

37 37 37 37 36 36 36 36 

у т.ч. зі 100% 

іноземним 

капіталом 

23 23 23 23 23 24 24 24 

Активи  

1359998 

 

1354702 
 

1341271 
 

1341048 
 

1340272 
 

1357333 
 

1371602 

 

1379968 



 
 

94 

 

 

 

Активи в 

іноземній 

валюті 

 

491107 

 

479458 

 

465290 

 

457378 

 

463193 

 

471142 

 

491708 

 

487761 

Загальні 

активи (не 

скориговані 

на резерви за 

активними 

операціями) 

 

 

1913506 

 

1896651 

 

1888169 

 

1878521 

 

1880447 

 

1891673 

 

1894006 

 

1899420 

 

З них: 

нерезиденти 

 

268 229 

 

 

285 143 

 

306 895 

 

286 770 

 

293 498 

 

269 579 

 

300 982 

 

298 265 

Загальні 

активи (не 

скориговані 

на резерви за 

активними 

операціями) в 

іноземній 

валюті 

 

 

761 166 

 

747 079 

 

 

855 372 

 

807 823 

 

808 482 

 

786 799 

 

839 503 

 

830 392 

Готівкові 

кошти 

49 538 

 

49 860 63 764 60 666 60 671 61 557 60 883 63 492 

 

Банківські 

метали 

 

367 

 

342 

 

358 

 

361 

 

358 

 

358 

 

344 

 

362 

Кошти в 

Національном

у банку 

України 

 

83 637 

 

 

56 800 

 

59 231 

 

59 875 

 

49 277 

 

47 727 

 

51 445 

 

54 872 

Кореспондент

ські рахунки, 

що відкриті в 

інших банках   

 

 

153 566 

 

169 185 

 

192 140 

 

175 735 

 

182 461 

 

181 084 

 

202 408 

 

197 927 

 

Строкові 

вклади в 

інших банках 

та кредити, 

надані іншим 

банкам 

 

 

41 061  

 

44 086  

 

40 147  

 

38 006  

 

37 884  

 

36 637  

 

44 770  

 

46 702  

 

Кредити 

надані 

клієнтам 

 

1 038 136 

 

 

1 032 703 

 

1 108 052 

 

1 072 662 

 

1 062 428 

 

1 038 212 

 

1 061 131 

 

1 062 756 

 

кредити, що 

надані 

органам 

державної 

влади 

 

 

4 526 

 

4 436 

 

4 367 

 

 

4 466 

 

4 662 

 

5 037 

 

5 291 

 

5 517 



 
 

95 

 

кредити, що 

надані 

суб`єктам 

господарюван

ня 

 

 

822 237 

 

 

816 528 

 

885 238 

 

211 064 

 

212 250 

 

820 902 

 

840 496 

 

839 858 

 

кредити, що 

надані 

фізичним 

особам 

 

 

211 317 

 

211 688 

 

218 411 

 

211 049 

 

211 064 

 

 

212 250 

 

 

215 293 

 

217 351 

 

кредити, 

надані 

небанківськи

м фінансовим 

установам 

 

 

56 

 

51 

 

36 

 

53 

 

52 

 

23 

 

51 

 

30 

 

Вкладення в 

цінні папери 

та 

довгострокові 

інвестиції 

 

 

557 697 

 

568 933 

 

524 111 

 

562 073 

 

605 933 

 

610 563 

 

620 969 

 

620 328 

 

Резерви за 

активними 

операціями 

банків (з 

урахуванням 

резервів за 

операціями, 

які 

обліковуютьс

я на 

позабалансови

х рахунках) 

 

 

 

 

504 557 

 

 

 

500 389 

 

 

 

535 629 

 

 

 

519 940 

 

 

 

523 501 

 

 

 

505 298 

 

 

 

511 304 

 

 

 

508 987 

Пасиви  

1 532 671 

  

 

1 536 086  

 

1 564 275  

 

1 556 838  

 

1 590 693  

 

1 589 647  

 

1 644 577  

 

1 651 568  

Капітал  

208 533 

  

 

217 153  

 

205 817  

 

214 864  

 

200 671  

 

196 863  

 

199 015  

 

201 854  

 

з нього: 

статутний 

капітал 

 

 

470 696 

  

 

470 696  

 

470 733  

 

473 273  

 

473 401  

 

473 474  

 

473 351  

 

473 475  

Зобов'язання 

банків 

 

1 324 139 

  

 

1 318 933  

 

1 358 458  

 

1 341 974  

 

1 390 022  

 

1 392 783  

 

1 445 562  

 

1 449 714  



 
 

96 

 

 

Зобов'язання 

банків в 

іноземній 

валюті 

 

 

601 778 

  

 

586 273  

 

650 604  

 

611 060  

 

614 403  

 

619 171  

 

651 720  

 

639 707  

 

Cтрокові 

вклади 

(депозити) 

інших банків 

та кредити, 

що отримані 

від інших 

банків 

 

 

 

22 690  

 

 

21 150  

 

 

23 272  

 

 

22 312  

 

 

23 255  

 

 

22 697  

 

 

25 095  

 

 

24 158  

Кошти 

суб'єктів 

господарюван

ня 

 

521 867 

  

 

522 796  

 

516 145  

 

510 075  

 

523 483  

 

532 883  

 

560 381  

 

563 040  

 

Кошти 

фізичних осіб 

(з ощадними 

(депозитними) 

сертифікатам

и) 

 

 

570 859  

 

579 769  

 

610 451  

 

615 569  

 

619 115  

 

625 979  

 

641 165  

 

636 811  

 

Кошти 

небанківських 

фінансових 

установ 

 

 

28 814  

 

29 245  

 

28 209  

 

27 320  

 

28 336  

 

30 684  

 

31 380  

 

31 550  

 

Рентабельніст

ь активів, % 

 

 

4,79 % 

 

 

3,84 % 

 

 

3,81 % 

 

4,02 % 

 

4,17 % 

 

4,60 % 

 

4,66 % 

 

4,91 % 

 

Рентабельніст

ь капіталу, % 

 

41,03 %  

 

32,13 % 

 

 

31,29 % 

 

32,93 % 

 

34,28 % 

 

37,86 % 

 

38,21 % 

 

39,94 % 

 
 

 

 

 

 

 

Додаток Б 
Внутрішні загрози стану фінансової безпеки комерційних                                         

банків та їх наслідки 

Найменування виявлених 

загроз 

Наслідки впливу загроз Управління безпекою 
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Загроза втрати ліквідності 

(відплив капіталу, відсут- ність 

зовнішнього фонду- вання й 

втрата довіри) 

Зменшення обсягу операцій на 

ринку міжбанківського 

кредитування, відплив коштів 

корпоративних і розрібних 

клієнтів, незбалансованість 

активів і пасивів за строками у 

окремих КБ і серйозні фінансові 

ускладнення 

Проведення процедур фінан- 

сового оздоровлення пробле- 

мних КБ, підпитка ліквідними 

коштами 

Загроза фінансових втрат, 

пов’язаних з

 кредитуван- ням

 (різкого 

 погіршення 

фінансового стану позича- 

льників і зниження їх спро- 

можності з повернення кре- 

дитів і обслуговування від- 

сотків) 

Випередження темпів прирос- ту 

простроченої заборговано- сті за 

кредитами темпу при- росту 

загального обсягу кре- дитування; 

збільшення пито- мої ваги 

простроченої забор- гованості за 

кредитами в су- купному обсязі 

кредитів усіх категорій 

позичальників 

Проведення спеціальних про- 

цедур з повернення кредитів і 

відсотків за ними 

Загроза від’ємної переоцін- ки 

цінних паперів (пов’я- зана з 

операціями на ринку цінних 

паперів через нега- тивну 

ситуацію на фондо- вому 

ринку) 

Зниження позитивного фінан- 

сового результату (прибутку), 

скорочення власних

 коштів (капіталу) КБ. 

Найбільша ри- нкова 

нестабільність пов’яза- на з 

відсотковими ставками 

Проведення резервних проце- дур 

для захисту від від’ємної курсової 

різниці в переоцінці цінних 

паперів 

Загроза валютних втрат 

(виникає внаслідок знеціне- 

ння національної валюти) 

Збільшення валютної складо- вої 

в активах і пасивах КБ: різке 

зростання перевищень вимог в 

іноземній валюті над 

зобов’язаннями відносно ка- 

піталу КБ 

Проведення спеціальних про- 

цедур хеджування від валют- них 

втрат, спеціальні проце- дури 

гнучкої валютної полі- тики 

Зниження загрози втрати 

ліквідності (внаслідок акти- 

вної допомоги ЦБ 

поліпшились показники 

ліквідності банків) 

Загроза втрати ліквідності 

протягом значної частини ро- ку 

була знижена, особливо з 

урахуванням можливостей з 

рефінансування 

Продовжувати роботу з фіна- 

нсового оздоровлення пробле- 

мних банків 

Загроза фінансових втрат у 

зв’язку з кредитуванням 

(залишилась високою внас- 

лідок небезпек, накопиче- них 

в період інтенсивного 

економічного зростання і 

кредитної експансії) 

Загроза за кредитами БС за- 

лишалась високою, що вира- 

жалось в погіршенні якості 

активів, підвищення частки 

проблемних і безнадійних позик 

Проведення спеціальних про- 

цедур з управління простро- 

ченою заборгованістю за кре- 

дитами, і поверненням боргів 

Загроза втрат, пов’язана з 

реалізацією ринкових інст- 

Небезпеки ринку впливають 

на розрахунок норматива оці- 

Це вимагало відповідної реак- ції

 ЦБ з

 регулювання і 
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рументів збільшилась, що було 

зумовлено зростанням 

вкладень у цінні папери 

нки чутливості прибутку і 

капіталу банків до зниження 

відсоткових ставок. Для ок- 

ремих банків може мати кри- 

тичне значення, що зумовле- но 

агресивною політикою. Різке 

зниження котирувань може 

викликати ефект втрат від 

від’ємної переоцінки цінних 

паперів 

нагляду, який прийняв низку 

відповідних документів 

Загроза валютних втрат 

знизилась, що зумовлено дією 

рекомендацій ЦБ що- до 

чистих іноземних акти- вів і 

відкритих валютних позицій 

Загроза валютних втрат змен- 

шилась. Перевищення балан- 

сових вимог в іноземній валюті 

над зобов’язаннями за рік 

знизилось. За позабалан- совими 

позиціями зобов’язан- ня 

перевищували вимоги 

Продовження гнучкої валют- ної 

політики управління курсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


